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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan 

April 2018. Tempat penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. 

3.2. Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 yaitu sebanyak 541 perusahaan. Pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report periode 2014-2016 

2. Perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report berturut-turut selama 

tahun 2014-2016  

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian.  
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Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

KETERANGAN JUMLAH 

PERUSAHAAN 

1. Perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report 

periode 2014-2016 

44 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan Sustainability 

Report berturut-turut selama tahun 2014-2016  

(7) 

3. Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait 

variabel moderating 

(26) 

4. Sampel  penelitian yang digunakan 11 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu 

dengan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dan metode dokumentasi yaitu dengan 

mencatat atau mendokumentasikan data yang tercantum pada Indonesia Capital 

Market Directory (ICMD), untuk data yang berkaitan dengan variabel dependen 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) tahun 2014-2016, 

laporan tahunan 2014-2016, dan sustainability report. 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel  

3.4.1. Nilai Perusahaan (Y)  

Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967). Rasio ini 

merupakan konsep berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini 

tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika rasio-q 

di atas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang 

http://www.idx.co.id/


 41 

memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini 

merangsang investasi baru. Jika rasio-q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah 

menarik. Nilai Tobin’s q dihitung dengan persamaan :  

Tobin’s q 
          

  
 

Keterangan:  

MVE  = Harga penutupan saham x jumlah saham yang beredar  

DEBT  = Total utang perusahaan  

TA  = Total aktiva  

3.4.2. Sustainability Report (SR) (X1)  

Perhitungan SR tersebut menggunakan pendekatan dikotomi yaitu Apabila 

item informasi yang ditentukan diungkapkan maka diberi skor 1, dan jika item 

informasi tidak diungkapkan maka diberi skor 0. Pengungkapan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan dibandingkan dengan jumlah 

pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI G4 yang meliputi 149 item 

pengungkapan. Pengukuran pengungkapan sustainability report dilakukan secara non 

repeated artinya hanya menghitung satu kali untuk tiap item tanpa 

mempertimbangkan item tersebut diungkapkan lagi dalam bagian lain dengan bahasa 

yang berbeda. Rumus perhitungan SRDI sebagai berikut:    

     
                                        

                    
 

 

3.4.3. Good Corporate Governance (GCG) (X2)  
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Variabel moderating dalam penelitian ini adalah good corporate governance.  

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan 

antara pemegang saham, pengurus , pihak kreditur, karyawan serta pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak – hak dan kewajiban 

mereka atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang 

termasuk corporate governance adalah Komisaris Independen, Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kualits Audit. Good corporate 

governance diproksikan dengan kepemilikan manajerial yang diukur dengan 

presentase kepemilikan saham oleh manajer, direktur dan komisaris dibagi dengan 

jumlah saham beredar. 

KM =  
                                                         

                         
 x 100% 

 

3.5.  Analisis Statistik 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi 

yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. 

Dengan kata lain, statistika deskriptif ini merupakan fase yang membicarakan 

mengenai penjabaran dan penggambaran termasuk penyajian data. Dalam fase ini 

dibahas mengenai ukuran-ukuran statistik seperti ukuran pusat, ukuran sebaran, dan 

ukuran lokasi dari persebaran / distribusi data. 
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Tujuan analisis deskriptif ini untuk memberikan gambaran (deskripsi) 

mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif 

bagiorang yang membacanya. Statistika deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik 

data seperti rata-rata (mean), jumlah (sum) simpangan baku (standard deviation), 

varians (variance), rentang (range), nilai minimum dan maximum dan sebagainya. 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi klasik (multikolinearitas, 

heterokesdastisitas, dan autokorelasi). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independent dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan 

secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat 

diuji dengan Kolmogorov-Smirnov, dengan pedoman pengambilan keputusan :  

1) Nilai sig atau signifikansi < 0,05, distribusi adalah tidak normal  

2) Nilai sig atau signifikansi > 0,05, distribusi adalah normal (Ghozali, 2009) 

b. Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2005). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Untuk 
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mendeteksinya dapat dilihat pada gambar grafik scatter plot, apabila ada pola 

– pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola teratur, maka 

terjadi heteroskesdastisitas. Sebaliknya apabila tidak ada pola yang jelas serta 

titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskesdastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

gejala autokorelasi dalam model regresi linier bisa dilakukan dengan 

pendeteksian dengan percobaan Durbin – Watson (Uji DW) dengan ketentuan 

jika angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

 

3.5.3. Analisis Regresi Sederhana 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan 

antara variabel independen (SR) dan variabel dependen (Tobin’s Q), serta menguji 

apakah Kepemilikan Manjajerial mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara 

pengungkapan SR dan Tobin’s Q. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini 

menggunakan 2 model. Penggunaan 2 model regresi dimaksudkan untuk 

membandingkan hasil pengujian dari kedua model regresi. Model Regresi I 

digunakan untuk menguji pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel 

dependen tanpa memasukkan variabel pemoderasi. Sedangkan untuk Model Regresi 
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II seluruh variabel dimasukkan dalam uji penelitian. Untuk menguji pengaruh 

variabel pemoderasi digunakan uji interaksi. variabel pemoderasi digunakan uji 

interaksi. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini: 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

sederhana. Dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = β0 + β1.X1 + ε 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan 

β0 = Konstanta 

β1 = Koefisien Variabel Bebas 

X1 = Sustainability Report 

ε = Standar Error 

3.5.4. Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis) 

Salah satu metode untuk menganalisis variabel moderasi adalah regresi 

moderasi. Analisis regresi moderasi merupakan analisis regresi yang melibatkan 

variabel moderasi dalam membangun model hubungannya. Variabel moderasi 

berperanan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara variabel prediktor (independen) dengan variabel tergantung (dependen). 

Apabila variabel moderasi tidak ada dalam model hubungan yang dibentuk maka 

disebut sebagai analisis regresi saja, sehingga tanpa adanya variabel moderasi, 

analisis hubungan antara variabel prediktor dengan variabel tergantung masih tetap 

dapat dilakukan. Dalam analisis regresi moderasi, semua asumsi analisis regresi 
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berlaku, artinya asumsi-asumsi dalam analisis regresi moderasi sama dengan asumsi-

asumsi dalam analisis regresi.  

Klasifikasi Variabel Moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis 

(Solimun, 2017:79) yaitu:  

1) Variabel Moderasi Murni (Pure Moderator) 

Pure moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel 

prediktor dan variabel tergantung di mana variabel moderasi murni berinteraksi 

dengan variabel prediktor tanpa menjadi variabel prediktor. 

2) Variabel Moderasi Semu (Quasi Moderator) 

Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara 

variabel prediktor dan variabel tergantung di mana variabel moderasi semu 

berinteraksi dengan variabel prediktor sekaligus menjadi variabel prediktor. 

3) Variabel Moderasi Potensial (Homologiser Moderarator) 

Homologiser moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel 

moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan 

variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor dan 

tidak mempunyai hubungan yang signifikan denganvariabel tergantung. 

4) Variabel Prediktor Moderasi (Predictor Moderasi Variabel) 

Variabel moderasi ini hanya berperanan sebagai variabel prediktor dalam 

model hubungan yang dibentuk. 

Tujuan analisis regresi moderasi adalah untuk mengetahui apakah variabel 

moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen 
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dan variabel dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini termasuk dalam 

Variabel Moderasi Semu (Quasi Moderator). Karena variabel moderasi berinteraksi 

dengan variabel independen dan sekaligus sebagai variabel independen. 

  Persamaan Regresi Model MRA (Moderated Regression Analysis ) sebagai 

berikut: 

Y = α+β1X1 +β2X2 + β3X1X2+ ∈ 

Keterangan : 

Y  =  nilai perusahaan 

α =  konstanta 

β1- β3 =  koefisien regresi 

X1  =  variabel Sustainability Report 

X2  =  Variabel GCG (Kepemilikan Manajerial) 

X1.X2  =  Interaksi antara Sustainability Report dengan Kepemilikan 

manajerial 

ε  =  error term (tingkat kesalahan penduga) 

 

3.5.5. Pengujian Hipotesis  

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 

2013). Menurut Ghozali (2013) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 
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aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima.  

3.5.5.1. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

3.6.5.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara 

parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji t 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 
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variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri 

atas Sustainability Report, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

yang merupakan variabel dependennya. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai 

berikut :  

1. Bila probabilitas < 0,05, maka H1 diterima. Artinya variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Bila probabilitas > 0,05, maka H1 ditolak, variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 


