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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian menjelaskan secara singkat gambaran permasalahan yang 

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

Sekaran. Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yang mana 

pengujian hipotesis menurut Sekaran (2006: 162) adalah penelitian yang termasuk 

dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau 

menentukan perbedaan antar kelompok (independensi) dua atau lebih faktor 

dalam suatu situasi. Ada lima hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yaitu studi 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.  

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. 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 organisasi yang berupa laporan tahunan 

perusahaan. 
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Penelitian menggunakan jenis cross sectional, hal ini dikarenakan objek 

penelitian dikategorikan banyak yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2015. 

 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.2.1. Variabel Dependen  

 Variabel dependen dari penelitian ini adalah Voluntary Disclosure (VD)  / 

Pengungkapan Sukarela perusahaan. Sebuah indeks pengungkapan sukarela 

dibentuk sebagai standar untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Item-item 

dalam indeks pengungkapan didasarkan pada informasi yang disediakan 

perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan laporan tahunan. Indeks 

pengungkapan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur 

perbedaan dalam praktik pengungkapan antar perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lain.  

 Pemilihan item-item pengungkapan sukarela dalam penelitian ini adalah 

item-item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan yang telah 

dikembangkan dalam literature sebelumnya yang tidak diwajibkan menurut 

peraturan Bapepam / OJK mengenai laporan tahunan. 

 Ceklis yang digunakan pada penelitian yang dikembangkan oleh 

Akhtaruddin et al. (2009) adalah sebanyak 74 ceklis. Untuk tujuan penelitian ini, 

maka peneliti mengeluarkan 42 ceklis dari 74 ceklis tersebut karena merupakan 

pengungkapan wajib sesuai keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan 
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No. KEP 431/BL/2012 peraturan X.K.6 tanggal 01 Agustus 2012 yang kemudian 

yang terbaru adalah peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor (OJK) 29 

/POJK.04/ 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang kewajiban penyampaian laporan 

tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan yang telah Go Public. Karena 

peraturan terbarunya dikeluarkan setelah periode penelitian, maka peneliti akan 

tetap mengacu pada peraturan BAPEPAM X.K.6 tahun 2012 yang merupakan 

peraturan terakhir sebelum adanya perubahan pada peraturan terbaru. 

 42 item yang dikeluarkan dari ceklis menurut penulis karena termasuk 

pengungkapan wajib adalah: 

1. General Corporate Information 

1. Brief History of the Company 

2. Corporate Structure 

3. Physical output and capacity utilization 

4. Principal activities 

2. Corporate Strategy 

5. Statement of Corporate strategy and objectives 

6. Action taken to achieve corporate objectives and strategy 

3. Corporate Governance 

7. Name of Principal shareholders 

8. Category of shareholders 

9. List of Directors 

10. Shares held by directors of the company 

11.  Educational qualification of the executive directors 
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12. Educational qualification of the non-executive directors 

13. Educational qualification of the independent non-executive 

directors 

14. Experience of the executive directors 

15. Experience of the non-executive directors 

16. Experience of the independent non-executive directors 

17. Position or office held by executive directors 

18. Remuneration of directors 

4. Financial Information 

19. Amount and sources of revenue 

20. Cost of good sold for the period 

21. Operating profits/losses before extraordinary gains and loses 

22. Current assets and its composition 

23. Current liabilities and its composition 

24. Divident payout policy 

25. Retained profit 

26. Foreign Currency Information 

5. Financial Review Information 

27. Liquidity ratio 

28. Debt / equity ratio 

29. Dividend per ordinary share for the period 

30. Major markets of the products 

31. Share price information 
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32. Discussion of the company’s operating results for the past years 

33. Explanation provided for change in sales 

34. Explanation provided for change in operating income /  net income 

6. Projected Information 

35. Projection of future profits 

36. Projection of future sales 

7. Employee Information 

37. Total number of emlpoyees for the firm 

38. Policy on employee training 

8. Social Responsibility Information 

39. Information on safety measures 

40. Environmental protection programs 

41. Information on community services 

9. Acquisition and disposal 

42. Acquisition and disposal of fixed assets 

 Terdapat dua metode yang digunakan secara luas untuk membentuk indeks 

Voluntary Disclosure, yaitu :  

1. Mengaplikasikan indeks tidak tertimbang atau nilai dikotomi, dimana nilai 0 

diberikan untuk item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 diberikan untuk item 

yang diungkapkan  

2. Menggunakan skema atau indeks yang tertimbang atau pembobotan. Indeks 

yang tertimbang didasarkan pada rating kepentingan yang subyektif yang 

dinilai baik oleh peneliti ataupun oleh sejumlah pengguna laporan keuangan.  
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 Penelitian ini menggunakan metode yang pertama, yaitu indeks tidak 

tertimbang atau berbobot, karena:  

1. Laporan Tahunan ditunjukkan untuk pihak umum sehingga memungkinkan 

para pemakai mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Akibatnya 

dimungkinkan terdapat suatu item informasi yang dianggap penting bagi pihak 

tertentu tetapi tidak penting bagi pihak lain.  

2. Untuk menghindari pemberian bobot secara subjektif terhadap item-item 

informasi untuk pemberian bobot. Untuk setiap perusahaan, indeks 

pengungkapan dihitung sebagai ratio skor aktual yang diberikan kepada 

perusahaan dibagi skor maksimal. Penelitian ini di ukur dengan menggunakan 

rumus :  

 

 

 

3.2.2 Variabel Independen  

 Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen yaitu : 

3.2.2.1 Variabel Ukuran Perusahaan  

 Studi ataupun penelitian terdahulu telah banyak memberikan dasar dalam 

pengukuran ukuran perusahaan. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh 

Purwanto dan Wikartika (2014) dan Suta (2012) mengukur variabel ukuran 

perusahaan dengan menggunakan log natural total aktiva. Tetapi penelitian yang 

dilakukan oleh Wijayanti (2013) mengukur dengan menggunakan jumlah log 

natural Penjualan.  

VD  = Total skor yang benar-benar diungkapkan oleh perusahaan  

    Skor Maksimal  
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 Ukuran Perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total aktiva, penjualan dan kapitalisasi 

pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Dari ketiga variabel ini, 

nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan 

kapitalisasi pasar dalam mengukur ukuran perusahaan (Purwanto dan  Wikartika, 

2014). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka variabel ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan log natural nilai buku total 

aktiva perusahaan. 

 

3.2.2.2 Variabel Leverage  

 Leverage merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Semakin besar 

tingkat leverage dalam struktur modalnya maka akan semakin luas 

mengungkapkan informasinya.  

 Dalam penelitian yang dilakukan Purwanto dan Wikartika (2014), Suta 

(2012) menggunakan rasio leverage dan membuktikan bahwa rasio leverage 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan. Variabel leverage pada 

penelitian ini dihitung dengan rasio LTDtER, yaitu perbandingan antara hutang 

jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Rasio LTDtER ini dipilih karena 

masih sedikit penelitian yang memakai proksi ini karena penelitian sebelumnya 

kebanyakan memakai debt to asset ratio, debt to equity ratio. 

   

 

   LTDtER = Long Term Debt 

   Total equity 

 

Ukuran Perusahaan = ln (nilai buku total asset) 
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3.2.2.3 Variabel Profitabilitas  

 Rasio Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan perusahaan, sehingga rasio profitabilitas dapat 

mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Nirmalasari (2012) menggunakan rasio profitabilitas serta 

membuktikan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan tahunan. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur 

dengan Gross Profit Margin (GPM), yaitu membandingkan penjualan dikurangi 

harga pokok penjualan kemudian dibagi dengan penjualan. Pemilihan proksi rasio  

GPM ini dikarenakan kebanyakan penelitian sebelumnya memakai rasio net profit 

margin dan return on total asset sehingga peneliti mencoba menggunakan proksi 

lain yang berbeda dengan sebelumnya. 

 

 

   

3.2.2.4 Variabel Umur Listing 

 Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan beroperasi berdasarkan 

tahun first issues perusahaan tersebut di BEI. Dalam penelitian ini, variabel umur 

perusahaan diukur dengan menghitung selisih  antara tahun sampel dengan tahun 

first issue di BEI dalam satuan tahun (Putri, 2011) dalam Suta (2012) 

  

 

 

 

Gross Profit Margin =  Penjualan  – Harga Pokok Penjualan 

     Penjualan 

 

Umur Listing = tahun sampel – tahun first issue 
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3.2.2.5 Variabel  Tipe Industri 

 Berdasarkan penelitian Robert (1992) dalam Sembiring (2005) dan definisi 

yang telah diuraikan, penelitian ini memasukkan perminyakan dan pertambangan, 

kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis, tembakau dan rokok, 

makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik) engineering,  

kesehatan, transportasi dan pariwisata sebagai perusahaan yang high profile. 

Sedangkan bangunan, keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, 

properti, retailer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, produk rumah tangga 

sebagai perusahaan low profile.  

 Tipe industri dapat diukur dengan menggunakan variabel kategori, yaitu 

pemberian skor 1 dan 0. Skor 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri 

high profile dan skor 0 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri low 

profile. Untuk pengkategorian subsektor pada perusahaan manufaktur, penulis 

mengacu kepada pembagian subsektor yang terdapat pada situs 

www.sahamok.com. 

 

3.3. Populasi dan Penentuan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yanng ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 90). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan dan laporan tahunan 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2015.  

http://www.sahamok.com/
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 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul mewakili 

(representatif) dalam Sugiyono (2011: 91). Pemilihan sample dilakukan dengan 

metode purposive sampling, merupakan metode penetapan responden untuk 

dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Syofian Siregar, 

2013: 33). Berdasarkan proses pengambilan sampel yang dijelaskan dibawah ini, 

maka peneliti mendapatkan 45 perusahaan yang memenuhi kualifikasinya. 

 

TABEL 3.1 Proses Pengambilan Sampel 

KETERANGAN SAMPEL 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI per September 2016 145 

(-) Perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori penelitian 

variabel Tipe Industri 
-61 

(-) Laporan Keuangan yang disajikan dalam mata uang asing, 

selain rupiah 
-16 

(-) Laporan Keuangan yang periode berakhirnya selain 31 

Desember 2015 
-1 

(-) Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan auditan yang tidak 

dapat di akses pada situs BEI 
-4 

(-) Laporan Tahunan yang memiliki halaman yang tidak lengkap -7 

(-) Perusahaan yang baru terdaftar setelah tahun 2015 -1 

(-) Memiliki Ekuitas Negatif atau rasio leveragenya lebih dari 1 -7 

(-) Perusahaan yang memliki data outlier -3 

TOTAL SAMPEL 45 

Sumber : Data Olahan 2016 
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3.4. Jenis dan Sumber Data  

3.4.1 Jenis Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data 

laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada 

tahun 2015 serta berisi data untuk variabel Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage, 

Rasio Profitabilitas, Umur Listing, dan Tipe Industri. 

3.4.2 Sumber Data  

 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Yaitu laporan tahunan masing-masing 

perusahaan/emiten manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015. selain itu, data 

atau informasi lain diperoleh dari situs perusahaan, jurnal, textbook, internet, serta 

Skripsi.  

3.5. Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 cara yaitu :  

1. Observasi (Studi Pustaka)  

 Teori diperoleh melalui literature, artikel, jurnal dan hasil penelitian 

terdahulu. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan memahami literatur-

literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2. Studi Dokumentasi  

 Memperoleh dokumen dengan menyimpulkan dan mempelajari sehingga 

diketahui hubungan antara karakteristik perusahaan dengan kualitas 

pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. 



74 
 

3.6. Metode Analisis  

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dan regresi berganda. Analisis kuantitatif merupakan bentuk analisa 

yang menggunakan angka-angka dan dengan menggunakan perhitungan statistik 

untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan alat analisis (Indriantoro dan 

Supomo,1999) dalam Wijayanti (2012). Analisis kuantitatif dapat dipergunakan 

untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan 

dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan 

dipertanggungjawabkan, (Indriantoro dan Supomo, 1999) dalam Wijayanti 

(2012). 

 Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan Statistical Package 

for Sosial Sciences (SPSS), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data 

dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik 

dengan basis Windows (Ghozali, 2013). Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif , uji asumsi klasik dan analisis regresi. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa 

mean, sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain (Priyatno, 2012: 38). 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 

deskriptif mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang 

terdiri atas variabel dependen Voluntary Disclosure dan variabel-varial 

independen, yaitu:  ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur listing, dan 

tipe industri. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asusi tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang 

tidak benar. Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model analisis 

regresi berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus 

berdistribusi normal, non multikolinear, homokedastisitas dan autokorelasi 

(Ghozali, 2013: 105). Uji Asumsi klasik yang digunakan dan sesuai dengan 

penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan  uji 

heteroskedastisitas. 

 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

 Menurut (Ghozali, 2013: 160) pengujian normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual dari persamaan regresi terdistribusi secara normal 

atau tidak. Uji ini dapat dilakukan pada setiap variabel dengan logika bahwa jika 

secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan metode normal probability plot untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan Grafik 

Normal Probability Plot. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013: 160). 
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3.6.2.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi menurut 

(Ghozali, 2013: 105) adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

2. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya 

(2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independnen 

lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai  

VIF ≥ 10. 

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung 
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situasi heteroskedasisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang, besar), (Ghazali, 2013: 139). 

 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya 

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel 

dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel 

independen. Perbedaan dengan regresi linier sederhana adalah dalam regresi linier 

sederhana menggunakan satu variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model, sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel 

independen yang dimasukkan dalam model. Dalam regresi linier berganda 

terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, 

tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya 

autokorelasi pada model regresi. Menurut Priyatno (2012: 136) model yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah model persamaan regresi linier berganda. 

 Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

          VD = a + b1Size1 + b2Lev2 + b3Prof3 +b4Umur4 + b5Ti5+ e 

 Keterangan :  

VD   =  Indeks Voluntary Disclosure 

a            = Konstanta 

b1,b2,b3,b4,b5  = Koefisien regresi 
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Size1    = Ukuran perusahaan 

Lev2   = Rasio leverage 

Prof3   = Rasio profitabilitas 

Umur4   =  Umur Listing 

Ti5    = Rasio Tipe Industri 

e    = Error 

 

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Berdasarkan persamaan regresi berganda yang didapat dapat diketahui 

nilai koefisien determinasi R
2
 (R Square) yaitu untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen apakah suatu 

persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk menaksir nilai variabel independen 

(Ghozali, 2013: 97). Nilai koefisien determinasi menunjukkan apakah model dari 

model regresi yang digunakan dapat diketahui besarnya presentase pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi (R
2
) mempunyai range antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 

besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin kecil pula 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya 

semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu perusahaan regresi 

maka semakin besar pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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3.6.3.2 Uji F Test 

 Uji F digunakan untuk menguji signifikasi dan menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013: 

98). F-test digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Dengan tingkat sigfnifikansi 

(sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :  

1. Bila Signifikansi F < 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara semua variabel independen (ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, umur listing, dan tipe industri) terhadap variabel 

dependen.  

2. Apabila nilai signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima, artinya semua  

variabel independen (ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur 

listing, dan tipe industri) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

  

3.6.3.3 Uji T Test 

   Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau 

tidak terhadap variabel dependen Priyatno, 2012: 139). Dengan kata lain dalam 

penelitian ini untuk menguji apakah Voluntary Disclosure dipengaruhi oleh 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur listing, dan tipe industri. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t secara parsial karena 
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dapat menguji secara individual pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. T-test digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independent terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5 %, maka 

kriteria pengujian adalah sebagai berikut :  

1. Bila nilai signifikan t < 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara satu variabel independent terhadap variabel 

dependen.  

2. Apabila nilai signifikansi t > 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak 

terdapat pegaruh yang signifikan antara satu variabel independent terhadap 

variabel dependen.  


