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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. 

Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi), maupun hubungan 

kausalitas (sebab akibat). Dalam penelitian jenis ini selalu setidaknya dua 

variabel penelitian (Ulum dan Juanda, 2016: 78). 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan kawasan  penyamarataan yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011:90). Populasi dalam penelitian ini ialah 

Perusahaan yang ada dalam The Winner Indonesian Sustainability 

Reporting Award   tahun 2015-2017. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011:91). Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan 

purposive sampling, yaitu dengan meneliti seluruh populasi yang ada di 
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kategori pemenang Indonesian Sustainability Reporting Award tahun 2015-

2017. 

Berikut kriteria- kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel 

penelitian: 

a. Perusahaan ada dalam list pemenang Indonesian Sustainability 

Reporting Award selama tahun 2015-2017.  

b. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta perusahaan memiliki 

data yang lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi 

selama periode 2015-2017), khususnya data yang diperlukan untuk 

mengukur tingkat sustainability report dan nilai perusahaan. 

c. Perusahaan menerbitkan sustainability report dan annual report yang 

terpublikasi selama tahun 2015-2017. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen penelitian ini adalah Nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan  dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, karena 

nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai pasar adalah 

harga saham yang terjadi di pasar bursa tertentu yang terbentuk oleh 

permintaan dan penawaran saham oleh para pelaku pasar (Samuel, 2000). 

Pada peneilitian ini nilai perusahaan merupakan variabel dependen 

dan diukur menggunakan Tobin’s Q.  Pemilihan rumus pengukuran ini 

berdasarkan pertimbangan yakni rasio ini telah populer digunakan 
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penelitian terdahulu dan merupakan rumus yang tepat dalam mengukur nilai 

perusahaan. 

Tobin’s Q merupakan gambaran statistik yang berfungsi sebagai 

perwakilan dari nilai perusahaan dari segi pandangan investor. Investor 

membutuhkan informasi Tobin’s Q untuk mengetahui apakah perusahaan 

dalam kondisi tumbuh, tidak tumbuh atau bahkan menurun, sehingga 

investor dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kondisi 

tersebut. Tobin’s Q dinilai tepat mengukur nilai perusahaan karena dengan 

menggunakan rumus ini investor dapat mengetahui tiga hal penting yang 

terdiri dari: potensi perkembangan harga saham, potensi kemampuan 

manajer dalam mengelola aset perusahaan dan potensi pertumbuhan 

investasi (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). 

Berikut adalah formulasi rumus dari Tobin’s Q: 

𝑄 =
(𝐸𝑀𝑉 + 𝐷)

𝐸𝐵𝑉
 

Dimana: 

Q   : Nilai perusahaan  

EMV  : Nilai pasar ekuitas  

D   : Total hutang 

EBV   : Nilai buku dari total  aset 

Interpretasi dari skor Tobis’s  Q adalah sebagi berikut: 

 Tobin’s Q < 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

undervalued.  
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-  Mengindikasikan bahwa manajemen telah gagal dalam mengelola 

aktiva perusahaan.  

-  Potensi pertumbuhan investasi rendah  

 Tobin’s Q = 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

average.  

- Mengindikasikan bahwa manajemen stagnan dalam     mengelola 

aktiva.  

-   Potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang.  

 Tobin’s Q > 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

overvalued.  

-  Mengindikasikan bahwa manajemen berhasil dalam mengelola 

aktiva perusahaan. 

-   Potensi pertumbuhan investasi tinggi. 

2. Variabel Independen 

Sustainability report atau laporan berkelanjutan adalah suatu praktik 

pengukuran, pengungkapan, serta akuntabilitas suatu perusahaan  

bertanggung jawab atas kinerja perusahaannya untuk pembangunan 

berkelanjutan  kepada para pemangku kepentingan  (stakeholder) baik 

internal maupun  eksternal, selain itu laporan ini juga bias dikatakan laporan 

pertanggungjawaban perusahaan dalam bidang ekonomi, sosial, dan 

lingkungan (Aziz, 2014). Pedoman ini terdiri atas dua ikhtisar 

pengungkapan yaitu standar umum dan standar khusus. Standar khusus 

mengatur mengenai pengungkapan yang dapat dilaporan perusahaan yang 
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dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori tersebut meliputi kategori ekonomi, 

kategori lingkungan dan kategori sosial. Kategori yang ada di dalam GRI-

G4 memiliki 91 indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian pelaporan 

keberlanjutan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan content 

analysis  yaitu sebuah metode pengkodifikasian sebuah teks (isi) dari 

sebagian tulisan ke dalam berbagai kelompok atau kategori berdasarkan 

kriteria tertentu. Setiap item SR yang diungkapkan akan diberi nilai 1, dan 

nilai 0 jika tidak diungkapkan. Setelah di beri nilai 1 maka keseluruhan 

ditotal dan dibagi dengan seluruh item indikator. Rumus Perhitungan SR 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa data laporan tahunan (Annual Report) dan Sustainability Report pada 

periode 2015-2017. Annual Report tersebut didapat melalui website Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id)  dan juga melalui website masing-masing  

perusahaan pemenang Indonesia Sustainability Reporting Award  

(http://www.ncsr-id.org/).   

c. Sosial  = 
𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑅𝐼 𝐺4
 x 100% 

b. Lingkungan = 
𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛𝐺𝑅𝐼 𝐺4
x 100% 

a. Ekonomi = 
𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝐺𝑅𝐼 𝐺4
 x 100% 

http://www.ncsr-id.org/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini 

menggunakan  metode studi dokumentasi melalui data berupa Laporan 

Tahunan dan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report  yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 2015-2017. Data tersebut 

diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, yakni 

(www.idx.co.id), website perusahaan serta informasi The Winner of  Indonesia 

Sustainability Reporting Award (http://www.ncsr-id.org/).   

F. Teknik Analisis Data 

1.  Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif  digunakan untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. Dalam hal ini, akan dikemukakan cara-

cara penyajian data, dengan tabel biasa ataupun distribusi frekuensi, grafik, 

diagram, piktogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, 

dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku (Sugiyono, 

2007:29). 

2. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, perlu dilakukan uji 

asumsi klasik terlebih dahulu. 

 

 

http://www.ncsr-id.org/
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a. Uji normalitas  

Menurut Ghozali (2012) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. 

b. Uji multikolinieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

c. Uji Autokorelasi  

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t sebelumnya. 

 Uji Durbin-Watson  

Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diujikan 

adalah  

H0 : Tidak ada autokorelasi  

HA : Ada autokorelasi 
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Tabel 3.1.  Interval Durbin Watson 

Hipotesisi Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No desicion dl ≤ d ≤ du  

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4  

Tidak ada korelasi negatif No desicion 4-du ≤ d≤ 4-dl  

Tidak autokorelasi positif atau 

negatif  
Tidak ditolak Du < d < 4-du  

 

d. Uji heteroskedastisitas 

Bertujuan menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada 

beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik plot. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Y = α+β1X1 + β2X2 + β3X3 +e 

Keterangan :  

Y  : nilai perusahaan  

X1  : pengungkapan kinerja ekonomi  

X2  : pengungkapan kinerja lingkungan 

X3  : pengungkapan kinerja sosial 

E  : standar error 
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4. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk 

membuktikan tepat tidaknya  perumusan hipotesis yang dibuat.  

a. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisiensi determinasi adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur besarnya presentase pangaruh variabel idependen 

terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi 

berkisar diantar nol dan satu. Semakin mendekati nol suatu koefisien 

determinasi semakin kecil pengaruh semua variabel independen 

terhadap ariabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati satu 

suatu koefisien determinasi berarti semakin besar pula pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel terikat.  

b. Uji F (Overall Significance Test) 

Uji statistik F (Overall Significance Test ) menunjukkan 

apakah  variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel dependennya.  

c. Uji t (Partial Individual Test) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

pengujian secara pasial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui secara individu variabel independen berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji t pada 
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dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara indivudu dalam menerangkan variabel dependen. 

  Keputusan uji hipotesisi secara parsial dilakukan berdasarkan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% (>0,05) dapat

disimpulkan bahwa Ha ditolak.

2) Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% (<0,05)  maka

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima.


