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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN   

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini meneliti pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, umur listing perusahaan, dan reputasi auditor terhadap penerapan 

internet financial reporting (IFR) pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Penelitian ini berjenis 

penelitian kuantitatif. Menurut Eferin et al (2012:47) penelitian kuantitatif disebut 

juga pendekatan tradisional, positivism, eksperimental dan empiris, adalah 

penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-

hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka 

(Quantitative) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau 

permodelan matematis. Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, 

dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan karakteristik dari suatu 

hubungan, atau menentukan perbedaan diantara dua kelompok variabel pada 

situasi tertentu (Eferin et al, 2012:63). 

 Penelitian ini bersifat kausalitas yaitu hubungan sebab akibat dimana 

terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih.Variabel yang dimaksud adalah 

Independent variable (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi dan 

Dependent variable (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi. Studi 

kausal yaitu dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih 
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masalah (Eferin et al, 2012:66). Maksud penelitian ini agar mampu menyatakan 

bahwa variabel X dapat mempengaruhi variabel Y. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut Uma Sekaran (2009:121) populasi adalah keseluruhan kelompok 

orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 

BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2012-2016.  

 Sampel adalah sebagian jumlah populasi yang akan di teliti. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang dipilih 

menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel pada 

populasi tertentu yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti yang 

bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan properti dan real estate yang  terdaftar  di  Bursa  Efek 

Indonesia selama periode tahun 2012 – 2016. 

2. Perusahaan properti dan real estate yang telah memiliki website pribadi.  

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan data-data yang  

diperlukan untuk mendukung penelitian, seperti total aset perusahaan, total  

utang perusahaan, laba perusahaan setelah pajak, serta informasi auditor 

yang digunakan perusahaan tersebut. 
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Tabel III.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

No Kriteria Total 

1. 

Perusahaan  properti  dan  real  estate  yang  

terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia selama 

periode tahun 2012 – 2016. 
42 

2. 
Perusahaan properti dan real estate yang tidak 

memiliki website pribadi. 
(2) 

3. 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 

keuangan dan data-data yang  diperlukan  untuk  

mendukung  penelitian.   
(2) 

Jumlah Sampel 38 

 

 Dari data yang ditemukan dari website IDX dan ICMD diperoleh jumlah 

populasi sebanyak 42 perusahaan dan setelah dilakukan seleksi sampel dengan 

kriteria yang telah disebutkan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 38 

perusahaan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan data pooling 

(pooled) dengan menambah jumlah pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah 

sampel dengan rentang waktu pengamatan (5 tahun) sehingga jumlah pengamatan 

dalam penelitian ini sebanyak 190 pengamatan (38 x 5 = 190), hal tersebut sudah 

memenuhi syarat jumlah sampel untuk diolah dengan analisis regresi, dimana 

syarat minimum untuk jumlah sampel dengan analisis regresi adalah sejumlah 30 

pengamatan. 

 Sampel penelitian dapat dilihat pada tabel III.2 dibawah ini : 

Tabel III.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan Alamat Website 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk. Agungpodomoroland.com 

2 ASRI Alam Sutra Realty Tbk. Alamsuterarealty.co.id 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. Bekasiasripemula.com 

4 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Bekasifajar.com 

5 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Bipp.co.id 
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6 BKDP Bukit Darmo Property Tbk. Bukitdarmoproperty.com 

7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Bsdcity.com 

 8 COWL Cowell Development Tbk. Cowelldev.com 

 9 CTRA Ciputra Development Tbk. Ciputradevelopment.com 

10 DART Duta Anggada Realty Tbk. Dutaanggadarealty.com 

11 DILD Intiland Development Tbk. Intiland.com 

12 DUTI Duta Pertiwi Tbk. Sinarmasland.com 

13 EMDE Megapolitan Developments Tbk Megapolitan-group.com 

14 ELTY Bakrieland Development Tbk Bakrieland.com 

15 FMII Fortune Mate Indonesia Fmiindo.com 

16 GAMA Gading Development Tbk Gadingdevelopment.com 

17 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. Tanjungbunga.com 

18 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. Gapuraprima.com 

19 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk Greenwoodsejahtera.com 

20 JRPT Jaya Real Property Tbk. Jayaproperty.com 

21 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. Jababeka.com 

22 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. Lamicitra.com 

23 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk Eurikaprima.com 

24 LPCK Lippo Cikarang Tbk. Lippo-cikarang.com 

25 LPKR Lippo Karawaci Tbk. Lippokarawaci.co.id 

36 MDLN Modernland Realty Tbk. Modernland.co.id 

27 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. Pondokindahgroup.co.id 

28 MTLA Metropolitan Land Tbk. Metropolitanland.com 

29 MTSM Metro Realty Tbk. Ptmetroreality.co.id 

30 NIRO Nirvana Development Tbk Nirvanadevelopment.com 

31 OMRE Indonesia Prima Property Tbk. Ipp.co.id 

32 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. Plazaindonesiarealty.com 

33 PWON Pakuwon Jati Tbk. pakuwon.com 

34 RBMS Ristia Bintang Mahkota Sejati Ristiagroup.co.id 

35 RDTX Roda Vivatex Tbk. rodavivatex.co.id 

36 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. Scbd.com 

37 SMRA Sumarecon Agung Tbk. Summarecon.com 

38 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. Rancamaya.com 

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

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Menurut Sunyoto (2013:21) data 

sekunder merupakan data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan 

dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan 
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mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau 

dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi laporan tahun 

2012–2016. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs www.idx.co.id, 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD), serta website perusahaan properti 

dan real estate. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data 

penelitian yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut 

akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak 

hipotesis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen, dimana data 

diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact 2012–2016 dan Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD) 2012-2016.  

 

3.5. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

 Pada penelitian ini terdapat lima variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, umur listing serta reputasi auditor dan satu  

variabel dependen yaitu internet financial reporting (IFR). Variabel independen 

atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung variabel 

lainnya (Sunyoto, 2013:24). Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat 

adalah variabel yang besar kecilnya tergantung pada nilai variabel bebasnya 

(Sunyoto, 2013:24). 



 
 
 
 

 

62 
 

SIZE =Ln (total asset) 

3.5.1. Variabel Independen 

3.5.1.1 Ukuran Perusahaan 

  Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. 

Besar kecilnya perusahaan tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang 

dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan 

berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata tingkat penjualan 

(Ruwanti et al, 2016).  

  Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan 

 logaritma natural dari total asset yang dimiliki perusahaan yang 

 bersangkutan.  

 

                                         

Keterangan :  

Size = Ukuran perusahaan  

LnTA = Logaritma natural dari total aset 

3.5.1.2 leverage 

Menurut Kasmir (2015:150) rasio leverage menggambarkan sumber 

dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Semakin  

besar  rasio  leverage,  berarti  semakin  tinggi  nilai hutang perusahaan. 

Leverage  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  jumlah aset yang 

tidak dibiayai oleh ekuitas pemegang saham. Rasio leverage diukur 

dengan membagi total hutang dengan jumlah modal perusahaan. 
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Berikut  ini  adalah  rumus  untuk  menghitung  leverage  sebagai 

berikut (Kashmir, 2015:158) :  

 

  DER =  
           

      
        

Keterangan: 

DER             = Debt to Equity Ratio 

Total Debt   = Total hutang perusahaan 

Equity          = Jumlah modal perusahaan 

 

3.5.1.3.Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan. Perusahaan cenderung dinilai baik jika perusahaan 

tersebut memiliki profitabilitas tinggi atau mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, sebaliknya perusahaan dinilai kurang baik jika memiliki 

profitabilitas rendah atau mengalami penurunan profitabilitas selama 

beberapa tahun terakhir. Variabel profitabilitas diukur dengan 

menggunakan ROA (Return On Assets).       

Libbi et.al (2007:710) berpendapat bahwa ROA merupakan alat 

yang lebih baik (dibandingkan denga ROE) dalam mengukur kemampuan 

manajemen menggunakan aset secara efektif, karena kemampuan ini tidak 
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Umur listing  = Tahun penelitian – Tahun IPO (first issue) 

dipengaruhi oleh bagaimana pendanaan aset tersebut. Berikut ini adalah 

rumus untuk menghitung ROA sebagai berikut (Mamduh, 2014:159):  

 

ROA = 
                   

           
 x 100 

 

3.5.1.4.Umur Listing Perusahaan 

Perusahaan yang lebih lama melakukan listing di BEI menyediakan 

publisitas informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang 

baru  saja listing sebagai bagian dari praktik akuntabilitas yang ditetapkan 

oleh  BAPEPAM. Perusahaan yang lebih berpengalaman mempunyai 

kecenderungan untuk mengubah metode pelaporan informasi 

keuangannya sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menarik 

investor melalui penggunaan IFR. Sementara itu, perusahaan yang baru 

melakukan go public mungkin saja memiliki website tetapi tidak 

melakukan IFR. 

  Umur listing perusahaan dalam penelitian ini diukur berdasarkan 

 jumlah umur perusahaan sejak penawaran saham perdana sampai dengan 

 tahun penelitian (Ruwanti, et al, 2016). 

 

 

 

3.5.1.5. Reputasi Auditor 
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Rezaee  (2003)  dalam  Lestari dan Anis  (2007)  menyatakan 

bahwa  KAP bereputasi tinggi (Big  four) memiliki kemampuan yang 

lebih besar dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. KAP Big 

four memiliki kemampuan yang lebih besar untuk  bertahan  dari  tekanan  

klien,  lebih  peduli  pada  reputasi mereka, memiliki sumber daya yang 

lebih besar berkaitan dengan kompetensi personelnya dan teknologi maju 

yang  dimiliki serta memiliki strategi dan proses audit yang lebih baik. 

Di Indonesia, KAP besar diklasifikasikan dalam afiliasi firma big  

four yaitu  PriceWaterhouseCoopers, Ernst&Young, Deloitte, dan  

KPMG. Reputasi auditor menggunakan variabel dummy, dimana 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP dengan afiliasi big four diberi 

nilai 1 dan  perusahaan  yang  menggunakan  jasa KAP lainnya diberi 

nilai 0 (Ruwanti, et al, 2016). 

3.5.2. Variabel Dependen 

3.5.2.1.Internet Financial Reporting (IFR) 

Internet Financial Reporting (IFR) adalah suatu cara yang 

dilakukan perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui 

internet,yaitu melalui website perusahaan (Kusumawardani, 2011). 

Dengan memberikan laporan melaui internet, perusahaan mampu 

menyebarkan informasi secara lebih luas, lebih cepat dan lebih murah.

  

Internet Financial Reporting diukur melalui variabel dummy, jika  

perusahaan menggunakan Internet Financial Reporting maka dinilai 1,  
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dan  apabila perusahaan tidak menggunakannya maka akan dinilai 0 

(Hargyantoro, 2010). 

 

                                 Tabel III.3 

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Variabel Keterangan Simbol Pengukuran 

Dependen 
Internet 

Financial 
Reporting 

IFR 
Nilai 1 untuk perusahaan 

yang menggunakan IFR dan nilai 0 

untuk yang tidak 

menggunakannya. 

Independen 

 

Ukuran 
Perusahaan 

SIZE Ln (Total aset) 

Leverage 
LEV 

DER =  
           

      
        

Profitabilitas 
PROF 

 

ROA = 
                   

           
 x 100 

 

Umur 
Listing AGE 

Tahun penelitian – Tahun IPO (first 

issue) 

Reputasi 
Auditor 

AUD Nilai 1 untuk KAP dengan 

afiliasi big four dan nilai 0 untuk 

KAP non big four 

Sumber : berbagai jurnal dan buku. 

3.6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sebagai berikut:  



 
 
 
 

 

67 
 

3.6.1. Statistik deskriptif 

Menurut Ghozali (2016:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau  

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, dan nilai minimum. Mean digunakan untuk mengetahui rata-

rata populasi dari sampel, sedangkan maksimum-minimum digunakan untuk 

mengetahui besarnya nilai minimum dan maksimum pada populasi. Statistik 

deskriptif dilakukan untuk mengetahui keseluruhan sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan dapat memenuhi syarat penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis 

kuantitatif yang bersifat deskriptif, menjabarkan data yang diperoleh dengan  

menggunakan analisis regresi logistik untuk menggambarkan fenomena atau 

karakteristik dari data, yaitu dengan memberikan gambaran tentang pengaruh    

faktor-faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting. Metode analisis  

data akan dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer  SPSS versi 23. 

 

3.6.2. Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik (logistic regression). Regresi logistik adalah regresi 

yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel 

terikat/dependen dapat diprediksi dengan variabel  bebasnya/independen (Ghozali, 

2016:321). Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji 

normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. 
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Gujarat (2003) dalam Lestari dan Anis (2007) menyatakan bahwa regresi 

logistik mengabaikan heteroscedasity, artinya variabel terikat tidak memerlukan 

homoscedacity untuk setiap variabel bebasnya. Regresi logistik yang digunakan 

untuk menguji penelitian diproxy dengan menggunakan: 

 

Ln 
   

     
 = α + βSIZE + βLEV + βPROF + βaAGE + βAUDIT + ɛ 

 

Keterangan: 

Ln 
   

     
        =     Dummy variable, nilai 1 apabila perusahaan 

 menggunakan IFR dan nilai 0 apabila perusahaan 

 tidak menggunakan IFR.   

α                     =      Konstanta 

βSIZE            =      Ukuran perusahaan 

βLEV             =      Rasio Leverage perusahaan (DER) 

βPROF            =     Rasio profitabilitas perusahaan (ROA). 

βAGE            =     Umur listing perusahaan 

βAUDIT         =     Dummy Variable untuk reputasi audior, nilai 1 untuk  

          KAP yang termasuk big four dan nilai 0 untuk KAP  

          yang termasuk non big four 

ɛ  =     error. 

kriteria  penerimaan  atau  penolakan hipotesis dari  model  regresi 

logistic: 
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a. jika hasil signifikannya adalah < 0,05 maka H0 diterima.  

b. jika hasil signifikannya adalah > 0,05 maka H0 ditolak. 

1. Menilai Kelayakan Model Regresi 

   Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model  

regresi logistik yang akan digunakan. Menilai kelayakan model regresi 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit  Test. Menurut 

Ghozali (2016:329) Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model 

(tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dikatakan 

fit). Kriteria penentuan data empiris sesuai dengan model atau tidak adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test sama 

dengan  atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti 

ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat 

menilai observasinya. 

b) Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test 

lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya  atau dikatakan 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

2. Penilaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

   Uji ini dilakukan untuk menguji keseluruhan model regresi  

(Overall Model Fit). Pertama dengan melihat angka -2 Log Likelihood 
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(LL) pada (block number = 0) dan angka -2 Log Likehood pada block  

number = 1, jika terjadi penurunan angka -2 Log Likehood (block number  

= 0 – block number = 1 ) maka menunjukkan model regresi kedua lebih  

baik dari pada regresi model pertama, yang artinya model fit terhadap data 

(Ghozali, 2016:328).  

 

3. Koefisien Determinasi 

   Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menjelaskan 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 

variabel independen digunakan Nagelkerke’s R
2 

yang berkisar antara 0 

hingga 1. Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien 

Cox  & Snell. Nilai Nagelkerke’s R
2 

dapat diinterpretasikan seperti R
2 

pada multiple regression (Ghozali, 2016:329). 

   Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

 independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.  

Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:329). 

 


