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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia. Untuk periode penelitian ini yaitu pada tahun 2016.  

B. Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif atau data sekunder, yang mana 

data ini berupa angka angka yang ada dalam laporan keuangan tahunan yang 

berfungsi untuk menghitung variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.  Data 

tersebut berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2016.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pemilihan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling . 

Metode ini mengambil sampel sesuai dengan keinginan peneliti berdasarkan suatu 

kriteria tertentu, dan bukan dengan dipilih secara acak. 

Adapun Kriteria yang di gunakan dalam pemilihan Sampel antara lain : 

1. Seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 

2. Perusahaan yang memiliki informasi mengenai Corporate Governance 

(Dewan komisaris dan Komite Audit )  

3. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing tahun 2016 

4. Perusahaan yang memiliki informasi keuangan (ROA, total aset, total 

utang, nilai total penjualan pada periode 2016) 
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5. Laporan keuangan tahunan yang lengkap yang terkait dengan variabel-

variabel di dalam penelitian ini seperti CSR, environmental reporting. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini 

adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mendokumentasikan data yang 

telah di publik. Sumber data yang di dokumentasi diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

a.  Variabel Dependen  

Variabel dependen yaitu pengungkapan TBL. Untuk indeks dalam 

penelitian ini menggunakan 90 indikator yang terbagi atas  kinerja ekonomi, 

lingkungan, dan sosial yang berasal dari Global Reporting Initiative G4 2013. 

Untuk pengungkapan mengenai Triple Bottom line ini merujuk penelitian 

yang di lakukan oleh Ho and  Taylor (2007) yaitu meliputi kinerja ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. Kategori pengungkapan ekonomi terdiri dari corporate 

investment, general, investor, suppliers, public sector, creditor, customer, and 

others. Kategori sosial terdiri dari ethics and integraty, employee, opportunity, 

diversity, customers, human right, communities, general, and others. Kategori 

lingkungan terdiri dari water, energy, minerals, wate management, pollution, and 

others.  

 Metode yang digunakan adalah menggunakan content analysis 

yang merupakan analisa untuk mengungkapkan informasi TBL di dalam laporan 
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semua perusahaan. Metode ini dilakukan dengan memberikan nilai 1 dan 0. Untuk 

perusahaan yang menyediakan informasi TBL yang sesuai dengan indikator maka 

di beri nilai 1. Bagi perusahaan yang tidak menyediakan informasi atau indikator 

tidak terpenuhi maka akan diberi nilai 0. Triple Bottom Line  ini diukur dengan 

proksi (Aulia dan Kartawijaya, 2011), (Nugroho dan Purwanto, 2013), dan (Yanti 

dan Rasmini, 2015).  

     
                                       

                                              (           )
 

b. Variabel Independen  

 Variabel yang digunakan terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, likuiditas, jenis industri, kepemilikan asing, ukuran dewan 

komisaris, ukuran komite audit.  

1. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan menggunakan proksi nilai log total penjualan pada 

akhir tahun (Nuryaman 2009). Nilai log penjualan ini digunakan supaya 

menghindari masalah data yang tidak berdistribusi normal Chen (2005) dalam 

Nuryaman (2009). 

2. Leverage  

Leverage adalah perbandingan modal dengan hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan. Variabel ini diukur dengan proksi Debt to Equity Ratio (DER) (Aulia 

dan Kartawijaya, 2011), (Nugroho dan Purwanto, 2013),  (Yanti dan Rasmini, 

2015).  
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3. Profitabilitas  

Variabel ini diukur menggunakan Return of Asset (ROA) adalah 

menghasilkan keuntungan dari asset  yang dimiliki  yang di dapatkan secara 

efisien (Yanti dan Rasmini, 2015). Rumusnya adalah :  

     
                  

          
 

4. Likuiditas  

Likuiditas di ukur dengan menggunakan current ratio (rasio lancar) (Ho 

and Taylor, 2007). Rasio ini dapat mengukur sejauh mana perusahaan dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumus yang di gunakan adalah :  

            
            

                 
 

 

5. Jenis Industri  

Untuk jenis industry ini di ukur dengan menggunakan variabel dummy (Marfuah 

dan Cahyono, 2011), (Sembiring, 2005), (Viantoni, 2015), (Nugroho dan 

Purwanto, 2013). Yaitu :  

 1 = high-profile  
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 0 = low-profile 

High profile akan di beri nilai 1 yaitu untuk perusahaan yang bergerak dibidang 

pertambangan, otomotif, agrobisnis, kertas, rokok, kimia, hutan, kesehatan, 

tranportasi, wisata, media elektronik, makanan dan minum (Viantoni, 2015), 

(Sembiring, 2005), (Nugroho dan Purwanto, 2013), (Marfuah dan Cahyono, 

2011). 

Low Profile akan di beri nilai 0 yaitu pada perusahaan yang bergerak dibidang 

tekstil, retailer, produk rumah tangga, bangunan, perbankan, supplier peralatan 

medis, (Viantoni, 2015), (Sembiring 2005), (Nugroho dan Purwanto, 2013), 

(Marfuah dan Cahyono, 2011).  

6. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing ini diproksikan dengan seberapa banyak kepemilikan 

saham asing yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan (Aulia dan 

Kartawijaya, 2011). Kepemilikan asing ini dapat diartikan sebagai kepemilikan 

oleh sesorang yang bukan warga Indonesia akan tetapi secara undang-undang 

boleh melakukan usaha di Negara Indonesia (Sari, 2010).  

                   
                                             

                         
        

7. Ukuran Dewan Komisaris  

 Ukuran Dewan Komisaris di ukur dengan melihat jumlah personil anggota 

dewan komisaris yang ada dalam laporan keuangan perusahaan (Sembiring, 

2005). Rumus yang digunakan (Nur dan Priantinah, 2012) adalah :  
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8. Ukuran Komite Audit 

Ukuran komite ini diproksikan dengan menghitung jumlah dari 

keanggotaan komite audit yang berada di dalam perusahaan yang didapati adanya 

komite dibawah dewan komisaris (Nugroho dan Purwanto, 2013). Rumus yang 

digunakan (Nur dan Priantinah, 2012) adalah :  

U     ∑ Anggota Komite Audit  

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

     Uji kualitas instrument dan data yang digunakan adalah dengan model regresi.  

a. Statistik Deskriptif  

 Uji statistik deskriptif ini menggambarkan suatu data dalam bentuk 

grafik atau tabel. Seperti mean, jumlah data,maksimum, minimum, 

standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Mean berfungsi untuk 

melihat nilai rata-rata dari populasi.  Untuk Maksimum berfungsi untuk 

melihat nilai terbesar sedangkan nilai minimum digunakan untuk 

melihat nilai terendah dari suatu populasi. Sedangkan standar deviasi 

berfungsi untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Pengukuran 

deskriptif menggunakan SPSS. 

b. Uji Normalitas 

Uji ini berfungsi untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal dari populasi. Metode ini penting untuk 

mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Uji 
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normalitas yang dapat di gunakan contohnya seperti Chi-square, 

Shapiro Wilk dll. Namun uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) yang akan menunjukkan 

bahwa variabel akan terdistribusi secara normal maupun tidak normal. 

Apabila nilai Sig > α (0,05) atau ketika H0 di tolak maka data dapat 

dinyatakan berdistribusi secara normal. Apabila terdapat variabel yang 

tidak berdistribusi normal, maka ada solusi yang dapat di lakukan yaitu 

dengan menghilangkan data yang membuat varibel tidak berdistribusi 

dengan normal (Ghozali, 2016). 

 c.  Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas merupakan suatu hubungan linier antara 

model regresi berganda dengan peubah bebas X. Tujuanya untuk 

membuktikan adakah korelasi di antara varaibel independen terhadap 

dependen. Ketika varaibel berdistribusi normal maka dapat di katakana 

model itu baik. Nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

keduanya digunakan untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas. 

Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka model regresi terbebas 

dari multikolinieritas (Ghozali, 2016). Apabila terjadi multikolinieritas 

maka hal yang perlu dilakukan adalah menghilangkan peubah bebas (x) 

tanpa mengubah karakteristik peubah bebasnya, menggunakan metode 

elimination dll.   

d. Uji Heteroskedastisitas 
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 Uji heteroskeidastisitas terjadi ketika adanya kesamaan ukuran atau 

proksi yang digunakan. Uji ini penting agar dapat tahu ketika terjadi 

penyimpangan asumsi klasik model regresi. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji glejser. Uji glejser adalah suatu pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui bahwa model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke residual lainya (Nazarudin 

dan Basuki, 2010). Model regresi dikatakan baik apabila  tidak terjadi 

heteroskeidastisitas. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya tetap maka dikatakan terjadi homoskeidastisitas dan jika 

berubah disebut heteroskeidastisitas. Jika nilai t hitung lebih kecil dari 

nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 5% , maka tidak 

terjadi heteroskeidastisitas (Ghozali,2016).  

 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data  

      Uji Hipotesis adalah menggunakan model regresi. Untuk itu persamaan 

       regresi yang di gunakan adalah :  

INDEX     α+ β1 SIZE+ β2LEV+ β3PROFIT+ β4LIQUID+ β5IND+ 

β6KA + β7UDK+ β8UKA + ϵ 

Keterangan : 

INDEXin = Pengungkapan Triple Bottom Line 

a   =  Konstanta 

ϵ  = Eror 

β  = Koefisien Regresi 

SIZE  = Ukuran perusahaan 

LEV  = Leverage 

PROFIT = Profitabilitas 

LIQUID = Likuiditas 
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IND  = Jenis Industri 

KA  = Kepemilikan Asing 

UDK  = Ukuran Dewan Komisaris 

UKA  = Ukuran Komite Audit 

 

a. Uji Nilai Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

 Uji nilai koefisien determinasi berfungsi agar kita tahu sejauh 

mana variabel dependen dapat di jelaskan dengan model yang 

digunakan.  0 dan 1 adalah nilai dari koefisien determinasi. Ketika Nilai 

R
2
 kecil itu artinya masih kurangnya variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Apabila nilainya dekat dengan 1 itu 

artinya variabel independen menguraikan informasi yang penting dalam 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

b. Uji Signifikansi (Uji Nilai F)  

 Uji Signifikansi F menunjukan bahwa variabel bebas berpengaruh 

secara simultan dengan variabel dependen. Dengan uji ini kita 

mengetahui adakah pengaruh antara variabel dependen dengan variabel 

independen.  Uji ini melakukan penilaian terhadap nilai signifikansi. 

Berikut adalah syarat mengenai penerimaan atau penolakan hipotesis :  

1. Apabila nilai sig >0,05 maka terjadi penerimaan hipotesis. Itu artinya 

antara variabel independen dengan variabel dependen tidak 

berpengaruh signifikan. 

 2. Apabila nilai sig < 0,05 maka terjadi penolakan hipotesis. Itu artinya 

antara variabel independen dengan variabel dependen berpengaruh 

secara signifikan.  
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c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

 Berdasarkan (Ghozali, 2011) dengan mengggunakan uji signifikansi 

parsial kita dapat tahu apakah variabel independen berpengaruh dan 

dapat menguraikan variabel dependen. Terdapat syarat penerimaan dari 

hipotesis  yaitu apabila nilai sig < 0,05 maka yang terjadi adalah 

penerimaan hipotesis yang berarti variabel independen berpengaruh 

dengan variabel dependen secara parsial. Penerimaan hipotesis juga 

dapat di lihat dari koefisien regresi searah dengan hipotesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


