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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Asosiatif.  Penelitian 

Asosiatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan 

antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

menganalisa hubungan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage 

terhadap pengungkapan sustainability report 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan yang dilakukan tahun 2016 - 2017. 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. 

Yaitu metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria tertentu (Ulum 

dan Juanda, 2016 : 84). 

Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2016 - 2017.  

2. Perusahaan yang memplubikasikan laporan tahunan di BEI selama tahun 

2016 - 2017. 

3. Perusahaan yang mempunyai pengungkapan laporan berkelanjutan 

(sustainability report) dalam laporan keuangan tahunan.  

4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016 - 2017 

5. Perusahaan yang tidak mengalami defisit ekuitas selama tahun 2016 – 

2017. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen: 

a. Sustainability Report 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan kinerja 

ekonomi, pengungkapan kinerja lingkungan, dan pengungkapan kinerja sosial 

dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel ini diukur melalui Sustainability 

Report Disclosure Index (SRDI). SRDI menilai tanggung jawab sosial yang sesuai 

dengan kriteria menurut Global Initiative Reporting (GRI), yaitu Ekonomi, 

Lingkungan, Sosial (Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak, Hak Asasi 

Manusia, Masyarakat, dan Tanggung  Produk ) menggunakan rumus : 

SRDI = n 

  k 

Dimana : 

SRDI = Sustainability Report Disclosure Index perusahaan  

n = jumlah item yang diungkapkan perusahaan  

k = jumlah item yang diharapkan 

2. Variabel Independen: 

a. Ukuran Perusahaan 

Size perusahaan diukur dengan menggunakan proksi Log Natural Total 

Aset dengan tujuan menyederhanakan nilai total aset perusahaan yang nilainya 

milyaran bahkan triliun, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang 

sesungguhnya menggunakan rumus : 

Ukuran Perusahaan : Ln Total Aset 
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b. Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 

Return On Asset (ROA). ROA menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif penggunaan 

aktiva tersebut. Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus:  

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak 

  Total Aktiva 

 

c. Leverage 

Leverage menunjukkan berapa aktiva perusahan yang dibiayai dengan 

hutang  (Widianto 2011:43), juga menunjukkan struktur modal perusahaan berupa 

prsentase hutang perusahaan dari semua modal yang dimiliki untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Rasio leverage dalam penelitian ini diukur dengan Debt 

of Equity Ratio (DER). 

DER = Total Utang 

Total Ekuitas 

 

D. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa data laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 -2017 .  

E. Teknik Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu teknik 

pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis yang berkaitan 

dengan item ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan sustainability report
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yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016 - 2017 . 

F. Teknik Analisa Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang 

dilihat dari mean,maximum, dan minimum. Pengujian ini dilakukan untuk 

mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Masing – masing variabel yang diteliti yaitu  ukuran perusahaan,profitabilitas, 

leverage dan sustainability report. 

2. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Uji 

asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel penganggu memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini uji 

normalitas juga dapat diuji dengan statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov 

(K-S) dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Jika, signifikansi (dapat dilihat 

pada Asymp. Sig. (2-tiled) pada output SPSS) dari nilai Kolmogorov Smirnov > 

5%, data yang digunakan berdistribusi normal (Ghozali, 2018 : 161). 

b. Uji Multikolineritas 

Multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai variance 

inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari satu (VIF>10) 

menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Sedangkan, nilai VIF yang 

mendekati satu menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018 

: 107). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 

terjadi kesaman atau ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain (Ghozali, 2018 : 168 ). Jika variansi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedasitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

autokorelasi ( Ghozali, 2018 : 111). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengujian pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage  terhadap pengungkapan 

sustainabity report. Model yang digunakan untuk mengujipengaruh variabel-

variabel secara spesifik terhadap pengungkapan sustainabity report. Dalam 

penelitian ini dinyatakan dalam persamaan regresi di bawah ini: 

y = α + b1x1 + b2x2 + b3 x3 + e 

Keterangan: 

Y = Pengungkapan sustainabity report 

α= Konstanta  

b1- b3 = Koefisien Regresi 

x1 = Ukuran Perusahaan 
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 x2 = Profitabilitas 

x3 = Leverage 

ε  = Nilai Residual 

a. Uji Koefisien Determinasi (𝐑𝟐)  

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan suatu model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

yang ada (Ghozali, 2018 : 97). Dengan demikian akan diketahui seberapa besar 

variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen yang ada.  

b. Uji Statistik t 

Bertujuan untuk menguji seberapa jauh variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018 : 98). Hasil 

pengujian terhadap t-test dengan signifikansi α = 5% adalah: 

a. Jika sig, < α, maka Ho ditolak dan H1diterima. Ini berarti ada pengaruh 

secara parsial antara variabel bebas dan variabel terkait. 

b. Jika sig, ≥ α, maka Ho diterima dan H1diterima. Ini berarti bahwa tidak 

ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

c. Uji Statistik F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2018 : 98). Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung  dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi F 

pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan nilai signifikansi 0,05. 
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Dengan cara sebagai berikut: 

a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (Sig < 0,05), 

maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan (Sig > 0,05), 

maka hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel inde-penden tidak mempunyai pengaruh signi-fikan terhadap 

variabel dependen. 

 


