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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 DESAIN PENELITIAN 

Desain dalam penelitian ini mengacu pada desain penelitian menurut Uma 

Sekaran (2011:154), dengan uraian sebagai berikut: 

a. Tujuan Studi 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yang biasanya menjelaskan 

sifat hubungan tertentu, ataupun menentukan kebebasan (independensi) dua 

atau lebih faktor dalam suatu situasi. Terdapat sepuluh hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitan ini untuk membuktikan apakah pengungkapan 

sustainability report berpengaruh terhadap perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan. 

b. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi yang digunakan adalah studi studi korelasional dimana 

peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan 

masalah. Variabel yang dimaksud adalah independent variable (variabel bebas) 

yaitu variabel yang mempengaruhi dan dependent variable (variabel terikat) 

yaitu variabel yang dipengaruhi.  

c. Jenis Intervensi Peneliti 

Intervensi yang dilakukan berjenis intervensi minimal, yang artinya  intervensi 

keterlibatan langsung peneliti dalam penelitian tidak mendalam. 
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d. Situasi Studi 

Situasi studi dalam penelitian ini ialah studi lapangan tidak di-setting, yaitu 

hanya melihat pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, dan menemukan apakah terdapat perbedaan kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan setelah pengungkapan sustainability report. 

e. Unit Analisis 

Unit analisis penelitian ini ialah organisasi, yaitu laporan keuangan tahunan 

(annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report) PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk.  

f. Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu longitudinal 

(melintasi suatu periode waktu). Hal ini dikarenakan objek penelitian hanya 

dilakukan pada satu perusahaan dan waktunya dilakukan secara berurutan. 

 

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang dipakai 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). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report) PT. 

Semen Indonesia (Persero) Tbk.  

Annual report yang diteliti dalam penelitian ini ialah annual report PT. 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2004-2015 yang diperoleh dari website 
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perusahan (www.semenindonesia.com) dan dari website Indonesia Stock 

Exchange (www.idx.co.id). Sustainability report yang diteliti dalam penelitian ini 

ialah sustainability report PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2009-2015 

yang diperoleh dari website perusahan. 

 

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).  

a. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel dependen (Sekaran, 2011:117). Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu indikator pengungkapan sustainability report. 

Menurut  GRI  (Global  Reporting Initiative), sustainability reporting 

adalah praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari  kinerja 

organisasi dalam mencapai  tujuan pembangunan keberlanjutan kepada para 

pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 

Pedoman pelaporan sustainability report GRI G3.0, G3.1 dan G4.0 

Guidelines terdiri dari enam indikator  yang  dapat  digunakan dalam proses 

pengungkapan yang meliputi indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, 

dan kinerja sosial yang terbagi atas aspek praktek tenaga  kerja dan pekerjaan 

yang layak, aspek hak asasi manusia, aspek masyarakat dan aspek tanggung 

http://www.semenindonesia.com/
http://www.idx.co.id/
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jawab produk. Dari tiap-tiap indikator dirincikan lagi menjadi item-item 

pengungkapan aspek  indikator. 

Aspek pengungkapan sustainability report berdasarkan standar GRI 

Guidelines, dan jumlah indikatornya (k) ialah sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Indikator Pengungkapan Sustainability Report  

Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines 

Aspek Indikator 

GRI G3.0 GRI G3.1 GRI G4.0 

Ekonomi 9 9 9 

Lingkungan 30 30 34 

Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak 14 15 16 

Hak Asasi Manusia 9 11 12 

Masyarakat 8 10 11 

Tanggung Jawab Produk 9 9 9 

Total Item 79 84 91 

 

Jumlah indikator sustainability report dapat disesuaikan dengan yang 

dilaporkan pada masing-masing perusahaan (Lesmana dan Tarigan, 2014). 

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 indikator sustainability 

report (n) masing-masing aspek yang diungkapkan oleh perusahaan. Variabel 

indikator sustainability report dapat diperoleh dari rumus berikut ini.  

 

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. 

Indikator SR =  
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b. Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sekaran, 2011:116). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. 

Dalam penelitian ini, penulis mengukur kinerja keuangan perusahaan 

menggunakan rasio profitabilitas. Semakin baik rasio profitabilitas maka 

semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan peneliti 

peneliti melihat adanya peningkatan laba (profitabilitas) perusahaan antara 

sesudah dan sebelum pengungkapan sustainability report yang dilaporkan 

dalam laporan laba rugi komprehensif tahunan perusahaan. Menurut 

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

informasi tentang kinerja keuangan entitas selama suatu periode usaha tertentu. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

rasio profitabilitas dalam penelitian Siew et al (2013), di antaranya: 

a. Return on Asets (ROA) 

Rasio pengembalian aset (ROA) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 

tertentu (Hanafi dan Halim, 2014:81). Semakin tinggi ROA, maka semakin 

baik kinerja keuangan perusahaan. 

Rumus untuk menghitung ROA ialah sebagai berikut:       
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b. Return on Equity (ROE) 

Rasio pengembalian ekuitas (ROE) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham 

(Hanafi dan Halim, 2014:82). Semakin tinggi ROE, maka semakin baik 

kinerja keuangan perusahaan. 

Rumus untuk menghitung ROE ialah sebagai berikut:  

 

c. Return on Invested Capital (ROIC) 

ROIC atau ROTC (Return on Total Capital) merupakan rasio yang 

merefleksikan keefektifan perusahaan dalam mengalokasikan dana dan 

investasinya dalam kegiatan operasional perusahaan (Siew et al, 2013). Rasio 

ini mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam menghasilkan 

laba disesuaikan pajak (NOPLAT). Semakin tinggi ROIC, maka semakin baik 

kinerja keuangan perusahaan. 

Rumus untuk menghitung ROIC ialah sebagai berikut: 

 

 

d. Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization Margin  

EBITDA Margin memberikan indikasi arus kas dalam perusahaan dan 

mengabaikan unsur penyusutan (Prihadi, 2011:145). Rasio ini mengukur 

kemampuan penjualan dalam menghasilkan EBITDA. Semakin tinggi 

EBITDA Margin, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. 
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Rumus untuk menghitung EBITDA margin ialah sebagai berikut: 

 

 

e. Net Operating Profit Less Adjusted Tax Margin 

NOPLAT Margin atau NOPAT (Net Operating Profit After Tax) Margin 

memberikan indikasi seberapa sehat bisnis dalam menghasilkan keuntungan 

tanpa terlalu banyak ketergantungan pada pinjaman untuk mendanai kegiatan 

yang menghasilkan keuntungan (Siew et al, 2013). Rasio ini mengukur 

kemampuan penjualan dalam menghasilkan laba disesuaikan pajak 

(NOPLAT). Semakin tinggi NOPLAT Margin, maka semakin baik kinerja 

keuangan perusahaan. 

Rumus untuk menghitung NOPLAT margin ialah sebagai berikut:  

 

 

 

 

Untuk menghitung NOPLAT,:  

NOPLAT = Operating Income x (1 – tax rate) 

Untuk menghitung Invested Capital, rumus yang digunakan:  

Invested Capital = Total Debt + Total Equity 

Untuk menghitung EBITDA, digunakan rumus: 

EBITDA =  Operating Profit + Depreciation Expense + Amortization 

Expense + Taxes Expense 
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3.4 PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013:19).  

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2013:160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

One Sample Kolomogrov Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai probabilitas asymptotic significance yaitu jika Asymp. 

Sig. (2-tailed) ≥ 0.05, maka data berdistribusi normal sedangkan Asymp. 

Sig. (2-tailed) < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal. 

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). Namun bila data tidak 
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terdistribusi secara normal maka akan digunakan statistik nonparametrik 

dimana hipotesis diuji dengan uji Wilcoxon Signed Rank. 

b) Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (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 antar nilai residual. Namun jika 

Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data residual bebas dari autokorelasi. 

 

3.4.3 Uji Hipotesis 

a) Analisis Regresi 

Digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel 

dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas) dan menunjukkan 

arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi linear sederhana. 

Y = a + bX 

Keterangan :  

Y = Variabel Dependen    b  = koefisien regresi  

a  = konstanta     X = Variabel Independen  
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Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of Fit (Ghozali, 2013: 97). Pengukuran goodness of fit 

fungsi regresi dalam penelitian secara statistik dilihat dari nilai koefisien 

determinasi dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

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

variabel indepen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (cross-section) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien korelasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 (Ghozali, 2013: 

97). 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Dasar keputusan untuk menguji signifikansi 

konstanta dan variabel dependen tersebut dapat berdasarkan 
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probababilitas yang dilihat dari nilai significance/sig. dimana jika 

probabilitas > 0,05 maka H0 ditolak yang berarti koefisien regresi tidak 

signifikan, dan jika probabilitas < 0,05 maka H0 diterima yang berarti 

koefisien regresi signifikan (Santoso, 2009: 359) 

 

b) Uji Beda 

Uji beda yang digunakan menggunakan uji-t beda rata-rata untuk 

sampel berpasangan. Apabila data yang dihasilkan tidak terdistribusi 

secara normal maka akan dilakukan pengujian statistik non-parametric 

dengan uji Wilcoxon Signed Rank dengan tingkat signifikansi 5%. 

Menurut Santoso (2009:419), indikator untuk uji Wilcoxon Signed Rank 

ditentukan: 

1) Significance lebih besar atau sama dengan 0.05 (Sig. >  0.05) yang 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau H0 diterima 

2) Significance lebih kecil dari 0.05 (Sig. <  0.05) yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan atau H0 ditolak. 

Sedangkan indikator untuk Paired Sample t test dengan tingkat 

signifikansi 5% menurut Santoso (2009:280) ditentukan dengan: 

1) Significance lebih besar atau sama dengan 0.05 (Sig. > 0.05) yang 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau H0 diterima. 

2) Significance lebih kecil dari 0.05 (Sig. < 0.05) yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan atau H0 ditolak. 


