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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian menjelaskan secara singkat gambaran permasalahan yang 

diteliti. Dalam hal ini menggunakan klasifikasi desain penelitian dari Uma Sekaran 

(2011:154), dengan uraian sebagai berikut :  

a. Tujuan Studi  

Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian secara hipotes. Pengujian hipotesis 

menurut Uma Sekaran (2011) adalah penelitian yang biasanya nenjelaskan sifat 

hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok (independensi) dua 

atau lebih faktor dalam suatu situasi. Ada enam hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini untuk membuktikan apakah pengungkapan akuntansi lingkungan dan 

corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dalam 

hal ini di proksikan dengan OPM (Operating Profit Margin) dan apakah terdapat 

perbedaan pengungkapan akuntansi lingkungan dan corporate social responsibility 

antara perusahaan multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang. 

b. Jenis Investigasi  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dan komparatif. Studi 

korelasional yaitu peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang 

berkaitan dengan masalah. Variabel yang dimaksud adalah Independen Variable 

(variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi dan Dependen Variable (variabel 
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terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi. Sedangkan studi komparatif merupakan 

sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 

sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun 

munculnya suatu fenomena tertentu. 

c. Jenis Intervensi Peneliti  

Tingkat intervensi peneliti terhadap studi yaitu intervensi minimal, yang 

artinya peneliti mempunyai ketertarikan langsung dengan penelitian namun tidak 

mendalam. Dengan kata lain, peneliti hanya ingin melakukan sebuah studi 

korelasional dan komparatif.  

d. Situasi Studi  

Situasi studi dari penelitian ini adalah studi lapangan, dengan unit analisis 

yang merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis 

data selanjutnya, yaitu perusahaan multinasional yang telah melakukan 

pengungkapan akuntansi lingkungan dan CSR dalam laporan tahunan dan laporan 

keberlanjutan serta perbandingannya antara Indonesia dan Jepang. 

e. Unit Analisis 

Unit analisis penelitian ialah organisasi, yaitu laporan keuangan tahunan 

(annual report) dan laporan berkelanjutan (sustainability report) perusahaan 

multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang.  

f. Horizon Waktu  

Horizon waktu yang digunakan yaitu gabungan antara cross-sectional  dan 

longitudinal. Hal ini dikarenakan objek penelitian dikategorikan banyak dan 
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waktunya dilakukan secara beraturan yaitu pada perusahaan multinasional  Indonesia 

dan pada perusahaan multinasional Jepang. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri 

oleh peneliti (Sekaran, 2011:77). Penggunaan data sekunder pada penelitian ini 

didasarkan pada alasan:  

1. Data mudah diperoleh, hemat waktu dan biaya  

2. Data laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability 

report) telah digunakan dalam berbagai penelitian, baik penelitian di dalam negeri 

maupun di luar negeri.  

3. Data laporan tahunan (annual report) yang terdapat di website masing-masing 

perusahaan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya karena telah di audit oleh auditor independen. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

(annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report) perusahaan 

multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang.  

Annual report yang diteliti dalam penelitian ini ialah annual report 

perusahaan multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang tahun 

2009-2016 yang dioperoleh dari website perusahaan masing-masing. Sustainability 

report  yang diteliti dalam penelitian ini ialah sustainability report perusahaan 
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multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang tahun 2009-2016 yang 

diperoleh dari website perusahaan masing-masing.  

 

3.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran Operasional Variabel  

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 

nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek yang sama, atau pada 

waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2011:116). 

3.3.1 Variabel Indepeden (X) 

Variabel independen (X) adalah variabel yang dipengaruhi karena variabel 

adanya bebas. Maka, berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis yang ada 

yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan 

Akuntansi Lingkungan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di 

Indonesia dan Jepang.  

3.3.1.1  Pengungkapan Akuntansi Lingkungan  

Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan 

sukarela. Namun, tidak semua perusahaan melaporkan pengungkapan akuntansi 

lingkungan secara sukarela, tergantung tingkat kepentingan dari perusahaan tersebut 

dan permintaan dari para stakeholders. 

 Instrument pengukuran yang dipergunakan adalah Ratio of Profit to Social 

Cost (RPS) (Sambharakreshna, 2009). Rumus ini dipergunakan untuk menentukan 

apakah pengurangan (reduction) dalam pengaruh lingkungan dibandingkan biaya 



74 
 

sosial adalah suatu tindakan yang efisien. Adapun rumus RPS adalah sebagai berikut 

:  

RPS    = 
Gross Profit 

Total Social Cost t 
 

  

3.3.1.2  Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  

Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi yang terkaitan dengan 

tanggung jawab perusahaan di dalam laporan keuangan. Penerapan CSR bertujuan 

menjaga keberlanjutan sumber daya yang ada. Penerapan CSR diharapkan juga 

mampu meningkatkan nilai perusahaan, yang didasari oleh beberapa teori, yaitu 

stakeholder theory, legitimacy theory, dan signaling theory (Fauziah, 2016).  

Salah satu standar pengungkapan yang digunakan oleh sebagian besar 

perusahaan di dunia dan telah dikenal secara luas adalah pedoman GRI (Global 

Reporting Intiative). Pedoman GRI yang terbaru saat ini adalah GRI G4 yang terdiri 

dari indikator ekonomi, lingkungan, masyarakat, sosial, HAM, dan tanggung jawab 

produk.  Instrument pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada instrument yang digunakan oleh Fauziah (2016) yang terdiri atas 91 item 

pengungkapan. 

Tabel 3.1 

Indikator Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines G4 

No. Aspek 
Indikator 

GRI G4 

1. Ekonomi 9 

2. Lingkungan 34 
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3 Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak 16 

4. Hak Asasi Manusia  12 

5. Masyarakat 11 

6. Tanggung Jawab Produk 9 

Total Item  91 

(Sumber : GRI Guidelines) 

Perhitungan dilakukan dengan memberikan skor 1 jika satu item diungkapkan, 

dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, 

skor dijumlahkan untuk memperoleh jumlah skor CSR masing-masing aspek yang 

diungkapkan oleh perusahaan.  

Rumus untuk perhitungan score CSR adalah sebagai berikut :  

Indikator SR    = 
n 

k 

Keterangan :  

Indikator SR = Indeks indikator pengungkapan sustainability report. 

n   = Jumlah skor indikator sustainability report yang diungkapkan oleh 

    perusahaan.  

k    = Jumlah total indikator sustainability report sesuai standar GRI.   

 

3.3.2 Variabel Dependen (Y)  

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen adalah kinerja keuangan.   

Dalam penelitian ini, penulis mengukur kinerja keuangan perusahaan 

menggunakan rasio profitabilitas. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin 



76 
 

baik kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat adanya 

peningkatan laba (profitabilitas) apabila diterapkannya pengungkapan akuntansi 

lingkungan dan CSR pada perusahaan.  

Menurut Kartikahadi dkk. (2012 :180), laporan laba rugi komprehensif 

memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas selama suatu periode tertentu. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada rasio 

profitabilitas Rahman (2017) dalam Sinha (2012). 

OPM dihitung dengan menggunakan rumus :  

OPM = 
EBIT (Earnings Before Interest and Expenses) 

Revenue 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian untuk perusahaan Indonesia adalah perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI yang listing di BEI tahun 2009-2016 . Lalu, 

perusahaan-perusahaan tersebut juga termasuk dalam kategori Perusahaan 

Multinasional. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation – MNC) adalah 

sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu 

negara tetapi memiliki kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang.  

Sebuah perusahaan akan menjadi perusahaan multinasional berdasarkan keuntungan 

untuk mendirikan  produksi dan kegiatan lainnya di lokasi asing.  

Tahap selanjutnya adalah pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan metode penetapan sampel dengan 
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didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Suliyanto, 2009).. Adapun teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria :  

a. Perusahaan yang termasuk dalam anggota Indeks SRI-KEHATI yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2016.  

b. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan multinasional karena 

mempunyai cabang, afiliasi atau anak perusahaan di luar negeri.  

c. Perusahaan melaporkan annual report maupun sustainability report secara 

lengkap mulai dari tahun 2009-2016, guna mendukung pengolahan data.   

d. Perusahaan  memiliki informasi mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan 

dan pengungkapan CSR dan data lain yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

Tabel 3.2 

Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sampel (Indonesia) 

No. Kriteria Total 

1. 
Perusahaan yang termasuk dalam anggota Indeks SRI-KEHATI 

yang listing di BEI tahun 2009-2016  

14 

2. 
Perusahaan yang tidak dapat dikategortikan sebagai perusahaan 

multinasional  

(1) 

3. 

Perusahaan yang tidak melaporkan annual report maupun 

sustainability report secara lengkap tahun 2009-2016  

(1) 

4. 
Perusahaan yang tidak memiliki informasi mengenai pengungkapan 

akuntansi lingkungan dan pengungkapan CSR. 

(0) 

Total perusahaan yang memenuhi kriteria  12 

(Sumber : Data diolah,2017)  
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Berdasarkan data statistik perusahaan yang termasuk dalam Indeks SRI-

KEHATI yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia hingga Desember 2016 terdapat 14 

perusahaan seperti disajikan dalam tabel 3.2. Namun, yang dapat menjadi sampel 

pada penelitian ini hanya berjumlah 12 perusahaan, sehingga total observasi pada 

penelitian ini berjumlah 96 sampel (12 perusahaan x 8 tahun).  

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Perusahaan Multinasional Indonesia 

No. Kode  Nama Perusahaan Situs Resmi Perusahaan 

1.  AALI PT Astra Agro LestariTbk. www.astra-agro.co.id 

2.  ASII PT Astra Internasional Tbk.  www.astra.co.id 

3.  BBCA PT Bank Central Asia Tbk. www.bca.co.id 

4.  BBNI PT Bank Negara Indonesia Tbk. www.bni.co.id 

5.  BBRI PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. www.bri.co.id 

6. BMRI PT Bank Mandiri Tbk.  www.bankmandiri.co.id 

7. INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk.  www.indofood.com 

8. KLBF PT Kalbe Farma Tbk. www.kalbefarma.co.id 

9. TINS PT Timah Tbk.  www.timah.co.id 

10. TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  www.telkom.co.id 

11. UNTR PT United Tractors Tbk.  www.unitedtractors.com 

12. UNVR PT Unilever Indonesia Tbk.  www.unilever.co.id 

(Sumber : Data diolah, 2017)  

Selanjutnya, populasi penelitian untuk perusahaan Jepang adalah perusahaan 

industri yang terdaftar dalam Tokyo Stock Exchange tahun 2009-2016. Sama seperti 
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di Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut juga termasuk dalam kategori 

Perusahaan Multinasional 

Tahap selanjutnya adalah pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling dengan kriteria :  

a. Perusahaan  tersebut listing di Tokyo Stock Exchange tahun 2009-2016 dalam 

indeks Nikkei 225.  

b. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan multinasional karena 

mempunyai cabang, afiliasi atau anak perusahaan di luar negeri.  

c. Perusahaan melaporkan annual report dan sustainability report secara lengkap 

mulai dari tahun 2009-2016.  

d. Perusahaan  memiliki informasi mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan 

dan pengungkapan CSR dan data lain yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

Tabel 3.4 

Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sampel (Jepang) 

No. Kriteria Total 

1. Perusahaan industri yang listing di Tokyo Stock Exchange  tahun 

2009-2016  

204 

2. Perusahaan yang tidak dapat dikategortikan sebagai perusahaan 

multinasional  

(125) 

3. Perusahaan yang tidak melaporkan annual report dan sustainability 

report secara lengkap tahun 2012-2016  

(43) 
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4. Perusahaan yang tidak memiliki informasi mengenai 

pengungkapan akuntansi lingkungan dan pengungkapan CSR. 

(22) 

Total perusahaan yang memenuhi kriteria  14 

(Sumber: Data diolah, 2017) 

Berdasarkan data statistik perusahaan industri yang termasuk listing  di Tokyo 

Stock Exchange hingga Desember 2016 terdapat 204 perusahaan seperti disajikan 

dalam tabel 3.4. Namun, yang dapat menjadi sampel pada penelitian ini hanya 

berjumlah 14 perusahaan, sehingga total observasi pada penelitian ini berjumlah 112 

sampel (14 perusahaan x 8 tahun).  

Tabel 3.5   

Daftar Sampel Perusahaan Multinasional Jepang 

No. Kode Nama Perusahaan Situs Resmi Perusahaan 

1. TYO : 7751 Canon Inc.  www.canon.com 

2. TYO : 6702 Fujitsu, Ltd. www.fujitsu.com 

3. TYO : 6501 Hitachi, Ltd. www.hitachi.com 

4. TYO : 7267 Honda Motor Company, Ltd. www.honda.com 

5. TYO : 7211 Mitsubishi Motor Corp. www.mitsubishi-motors.com 

6. TYO : 7731 Nikon Corp.  www.nikon.com 

7. TYO : 6752 Panasonic Corp.  www.panasonic.com 

8. TYO : 7752 Ricoh Co., Ltd. www.ricoh.com 

9. TYO : 6753  Sharp Corp. www.sharp-world.com 

10. TYO : 6758 Sony Corp. www.sony.net 

11. TYO : 8053 Sumitomo Corp.  www.sumitomo.co.jp 

http://www.canon.com/
http://www.hitachi.com/
http://www.nikon.com/
http://www.panasonic.com/
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12. TYO : 7269 Suzuki Motor Corp.  www.globalsuzuki.com 

13 TYO : 7203 Toyota Motor Corp.  www.toyota-global.com 

14. TYO : 7272 Yamaha Motor Company, Ltd.  www.yamaha-global.com 

Sumber : Data diolah, 2017 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber, 

yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langusng memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2008 : 137).  

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data 

sekunder yaitu laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan 

(sustainability report) dari website masing-masing perusahaan. Selanjutnya penelitian 

ini menggunakan metode studi dokumentasi, data dikumpulkan, dicatat, dan dikaji. 

Sedangkan untuk studi pustaka diperoleh dari penelitian terdahulu dan dilengkapi 

dengan literatur lain seperti buku, jurnal, dan informasi yang relevan.  

 

3.6 Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi. Regresi yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi terdiri dari dua jenis, yaitu 

regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan 

http://www.toyota-global.com/
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regresi linear berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini lebih dari satu variabel. Metode analisis regresi berganda yang digunakan meliputi 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji statistik.   

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan 

gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range kurtosis, dan skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).  

3.6.2   Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi 

yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan estimasi yang 

tidak bias. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolonieritas dan uji heterokedastisitas.  

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Model regresi 

yang baik adalah memiliki dsitribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

dapat dilakukan dengan One Sample Kolomogrov Smirnov Test. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan asymptotic significance yaitu jika Asymp. Sig (2-tailed) ≥ 

0.05, maka data berdistribusikan normal, sedangkan Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05, 

maka data tidak terdistribusi normal.  
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Uji normalitas dalam penelitian ini juga berfungsi untuk menentukan alat uji 

statistik apa yang digunakan dalam uji beda. Apabila data yang diuji ternyata 

terdistribusi normal maka akan digunakan statistik parametrik dimana hipotesis diuji 

dengan uji t beda rata-rata untuk sampel berpasangan (Paired Sample Test) dan uji 

beda independen (Independent Sample t-test). Namun bila data tidak terdistribusi 

secara normal maka akan digunakan statistic non-parametrik dimana hipotesis diuji 

dengan uji Wilcoxon Signed Rank. 

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Adanya 

multikolonieritas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF).  

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama 

dengan VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF  ≥ 10.  

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan suatu varian pengganggu yang tidak 

mempunyai varian yang sama untuk setiap observasi, sehingga mengakibatkan 

penaksiran regresi yang tidak efisien. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk 
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mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016).  

Salah satu uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y diprediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Adapun dengan dasar analisis sebagai 

berikut:  

a. Jika ada pola tertentu, setiap titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudia menyempit), maka mengidikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas.  

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016). 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). 

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan Run Test, yang digunakan untuk 

melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika 

Asymp. Sig (2-tailed) <0.05 maka data residual tidak random atau terjadi autokorelasi 
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antar nilai residual. Namun jika Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 maka data residual bebas 

dari autokorelasi. 

3.6.3 Uji Hipotesis  

3.6.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksikan nilai variabel 

independen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dengan tujuan dua sekaligus, 

pertama meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi 

variabel. Independen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013).  

Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

linear berganda (Multiple Linear Regression) dengan alasan bahwa variabel 

independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan 

antara OPM dengan variabel-variabel independennya.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan atas tiga variabel dengan 

menggunakan rumus persamaan matematis seperti dibawah ini :  

Y = a + β1X1 + β2X2 + e 

Notasi :  

Y  = Kinerja Keuangan (OPM) 

a  = Konstanta (Tetap) 

β1 – β2   = Koefisien variabel independen, apabila nilai β positif 

   maka akan terjadi kenaikan pada variabel dependen (Y), sedangkan 

   jika nilai β negative akan terjadi penurunan pada variabel dependen 
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   (Y).  

X1  = Akuntansi Lingkungan  

X2  = Corporate Social Responsibility 

e  = error 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2, ….Xn) dengan variabel dependen. Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing independen hubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

3.6.3.2 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Kelemahan 

dasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel 

independen, maka R
2 

pasti meningkat tidak peduli apakah variabel berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dianjurkan untuk 

menggunakan nilai R
2
 pada saat mengevaluasi mana model yang terbaik.  

Dengan metode ini kesalahan pengganggu diusahakan minimal sehingga R
2
 

mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang 
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sebenarnya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi, 

oleh sebab itu data yang akan diolah terlebih dahulu harus bebas dari asumsi klasik 

(normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas).   

3.6.3.3   Uji Signifikansi Parsial (Statistik t) 

Uji t-test ini pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerankan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016).  

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan α (0,05), maka hipotesis diterima 

yang berarti secara parsial ketiga variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikansi lebih dari α (0,05), maka hipotesis ditolak yang berarti 

secara parsial ketiga variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

Uji t juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai ttabel dan thitung. Jika 

thitung < ttabel maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya, jika thitung > ttabel maka variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Priyatno, 2016). 

3.6.3.4 Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat.Ghozali (2016) menyatakan bahwa jika pengujian dilakukan dengan 
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menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%), ketentuan penerimaan atau 

penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:  

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan ketiga variabel independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

  

3.6.4 Uji Beda (Independent Sample T-Test) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntansi lingkungan dan corporate 

social responsibility (CSR). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan analisis 

uji beda independent sample t-test.  

Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji beda Independent Sample T-

Test ini adalah:  

1. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) > 0,05 maka terdapat perbedaan antara 

kelompok A dan kelompok B. 

2. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) < 0,05 maka tidak terdapat perbedaan 

antara kelompok A dan kelompok B. 

Untuk mengetahui apakah varians populasi identik ataukah tidak dengan hipotesis 

berikut:  
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H0 : Tidak terdapat perbedaan pengungkapan akuntansi lingkungan antara 

perusahaan multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang. 

HA : Terdapat perbedaan pengungkapan akuntansi lingkungan antara perusahaan 

multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang.  

HB : Tidak terdapat perbedaan pengungkapan CSR antara perusahaan 

multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang. 

HC : Terdapat perbedaan pengungkapan CSR antara perusahaan multinasional 

Indonesia dan perusahan multinasional Jepang.  

Adapun dasar pengambilan keputusan :  

- Jika probabilitas > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan atau H0 dan HB tidak 

dapat ditolak  

- Jika probabilitas < 0,05, maka terdapat perbedaan atau H0 dan HB ditolak. 

 

 


