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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya 

sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang di pelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu 

(Sugiyono, 2010).  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang sahamnya tergolong dalam saham LQ45 periode 2011-

2015. Indeks LQ45 adalah indeks yang digunakan untuk melihat pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang 

pemilihannya didasarkan atas pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar. 

Sesuai namanya LQ45, perusahaan yang terpilih adalah 45 perusahaan teratas 

yang paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Indeks LQ45 

khususnya menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analis 

keuangan, manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam 

memonitor pergerakan saham-saham yang aktif diperdagangkan. Kriteria suatu 

saham untuk masuk ke dalam indeks LQ45 adalah sebagai berikut: 

1. Berada di TOP 95% dari total rata-rata tahunan dari nilai transaksi saham 

di pasar reguler 
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2. Berada di TOP 90% dari rata-rata tahunan kapitalisasi pasar. 

3. Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi 

industri sesuai dengan nilai kapitalisasi 

4. Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi 

5. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan 

6. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler; 

7. Dari 60 saham tersebut, 30 saham dengan nilai terbesar secara otomatis 

akan masuk ke dalam perhitungan indeks LQ45 

Pengambilan populasi didasarkan atas perusahaan LQ45 terdiri dari 

beragam jenis industri, sehingga mampu mewakili perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3.1.2  Sampel 

Sampel  bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama 

dengan populasi, diambil sebagai sumber data penelitian. Sampel sangat 

diperlukan karena tidak mungkin bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan populasi sebagai sumber data (Sugiyono, 2010). Sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini menggunakan jenis non probability sampling dengan 

teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang termasuk dalam kategori LQ45 secara berturut-turut 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya 

dalam satuan rupiah. 

3) Perusahaan yang memiliki laba positif. 
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Tabel 3.1  

Kriteria Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Semua perusahaan yang masuk indeks LQ45 tahun 2011 

sampai 2015  

Perusahaan yang tidak stabil dalam indeks LQ45 tahun 2011 

sampai 2015 

80 

 

(58) 

Perusahaan yang sahamnya tergolong indeks LQ45 (stabil) 

selama 2011 hingga 2015 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

dalam Rupiah 

22 

 

(2) 

 

Sampel 20 

Sumber : Data diolah, 2017 

Jumlah perusahaan yang masuk indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2011 hingga 2015 ada sebanyak 80 perusahaan.  Dari 80 perusahaan 

selama periode tersebut ada 58 perusahaan yang tidak stabil atau keluar-masuk 

dari indeks LQ45. Salah satunya adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang 

selama periode 2011-2015 hanya masuk indeks LQ45 tahun 2011 dan 2012, 

sehingga dari total 80 dikurangi 58 tersisa 22 perusahaan. Dari 22 perusahaan, 2 

perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan dalam rupiah, yaitu PT 

Adaro Energy Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk yang 

menyajikan laporan keuangannya dalam US Dollar. Akhirnya sampel yang 

memenuhi semua kriteria didapat sebanyak 20 perusahaan, yaitu: 
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Tabel 3.2  

Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Bidang Industri 

1 Astra Agro Lestari Tbk Plantation 

2 Astra Internasional Tbk Automotive and Components 

3 Bank Central Asia Tbk Bank 

4 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bank 

5 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Bank 

6 Bank Mandiri (Persero) Tbk Bank 

7 Charoen Phokpand Indonesia Tbk Animal Feed 

8 Gudang Garam Tbk Tobacco Manufactures 

9 Indofood Sukses Makmur Tbk Food and Beverages 

10 Indocement Tunggal Prakasa Tbk Cement 

11 Jasa Marga (Persero) Tbk 
Toll Road, Airport, Harbor and 

Allied Products 

12 Kalbe Farma Tbk Pharmaceuticals 

13 Lippo Karawaci Tbk  Property and Real Estate 

14 PP London Sumatera Tbk Plantation 

15 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Energy  

16 Tambang Batubara Bukit Asam  (Persero) Tbk  Coal Mining 

17 Semen Indonesia (Persero) Tbk Cement 

18 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Telecommunication 

19 United Tractors Tbk 
Wholesale (Durable and Non-

Durable Goods) 

20 Unilever Indonesia Tbk Cosmetics and Household 

Sumber : Data diolah, 2017 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan (Suliyanto, 2009, 

hal. 135). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data 
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yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa 

lalu/historikal (Wibisono, 2002, hal. 119). Data sekunder dapat berupa data 

internal maupun data eksternal. Data internal merupakan data yang berasal dari 

dalam instansi mengenai kegiatan lembaga dan untuk kepentingan instansi itu 

sendiri sedangkan data eksternal merupakan data yang bersal dari luar instansi. 

Data eksternal digunakan apabila data internal tidak cukup untuk menganalisis 

permasalahan yang ada (Suliyanto, 2009, hal. 132-133). 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan 

keuangan perusahaan kategori LQ45. Data yang digunakan diperoleh dari 

directory Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses situs resminya di 

www.idx.org. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a.   Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai 

literatur pustaka seperti jurnal, buku dan sumber lainnya yang relevan 

dengan penelitian. 

b.   Dokumentasi, yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan yang 

sahamnya tergolong LQ45 berturut-turut dari tahun 2011-2015. 

 

 

 

http://www.idx.org/
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3.4 Definisi Variabel Operasional 

Dalam penelitian ini ada empat variabel operasional yaitu pengungkapan 

sukarela sebagai variabel dependen ( ) dan tiga variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan ( umur perusahaan ( ), struktur modal ( ). 

 

Tabel 3.3  

Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1 Pengungkapan 

Sukarela ( ) 

Banyaknya informasi 

tambahan (yang tidak 

diwajibkan ) yang 

diungkapkan dalam laporan 

tahunan perusahaan 

Indeks pengungkapan 

sukarela :  

 

Rasio 

2 Ukuran 

Perusahaan 

( ) 

Besar kecilnya perusahaan 

berdasarkan total aset yang 

dimilikinya 

  

 Rasio 

3 Umur 

Perusahaan 

( ) 

Lamanya perusahaan 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sampai 

dengan tahun pengambilan 

sampel penelitian 

Tahun pengambilan sampel 

– tahun awal listing 

 

 

Rasio 

4 Struktur 

Modal ( ) 

Perbandingan total hutang 

dengan modal sendiri 

perusahaan 

  

 

Rasio 

Sumber : Wardani (2012) data diolah, 2017 

3.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah ke dalam 

suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan (Wibisono, 2002, hal. 
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134). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Analisis deskriptif 

2. Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel independen lebih dari dua 

variabel, hal ini dilakukan untuk menganalisa data dari variabel-variabel 

penelitian yang akan dianalisis apakah memenuhi uji asumsi klasik atau tidak, 

karena penelitian yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik. Dalam uji ini, 

biasanya dilakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikorelasi dan 

uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas atau uji kenormalan data merupakan suatu jenis uji 

statistik untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau 

tidak. Uji ini penting dilakukan karena seringkali sebelum melakukan 

pengolahan data pada suatu pengamatan populasi, banyak peneliti 

mengasumsikan bahwa populasi yang diamati tersebut berdistribusi normal 

(Wibisono, 2002, hal. 145). Metode yang digunakan dalam uji ini adalah One-

Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual tetap, maka disebut 
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homoskedastisitas dan sebaliknya disebut Heteroskedastisitas. Metode yang 

digunakan dalam uji ini adalah scatterplot dan uji Glejser. 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel independen memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan diantara variabel independen. Metode yang digunakan 

untuk melihat apakah ada keterkaitan antarvariabel independen adalah dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance.  

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada 

periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Metode 

yang digunakan untuk melihat ada autokorelasi atau tidak adalah run test. 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu analisis yang digunakan 

untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan melibatkan lebih dari satu variabel independen. 

Apabila semua uji asumsi klasik sudah terpenuhi maka langkah 

selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan menggunakan model regresi 

berganda sebagai berikut: 
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Di mana: 

Y :  Pengungkapan Sukarela 

 :  Konstanta 

 :  Koefisisen arah regresi 

 :  Ukuran Perusahaan 

 :  Umur Perusahaan 

 :  Struktur Modal 

 :  Error 

 

 

4. Koefisien Determinasi ( ) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

berada diantara 0 dan 1 dilihat . Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

bebas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai yang digunakan adalah 

adjusted R square. 

 

5. Uji hipotesis  

a. Uji statistik F 

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dirumuskan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel independen (Kuncoro, 2011, hal. 106). 
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b. Uji statistik t 

Uji t digunakan dalam beberapa jenis uji statistik dengan beberapa tujuan 

seperti:  

1) Untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok 

sampel terhadap suatu variabel yang sama; 

2) Untuk menguji apakah nilai rata-rata suatu kelompok lebih besae atau 

lebih kecil dari suatu standar tertentu; 

3) Untuk menguji apakah kelompok yang sama memiliki nilai rata-rata 

berbeda terhadap variabel yang berbeda (Morrisan,2012, hal. 330). 

Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita bangun ditolak 

atau diterima adalah sebagai berikut: 

1) Jika t-hitung < t-tabel : H0 diterima, artinya Ha ditolak 

2) Jika t-hitung > t-tabel : H0 ditolak, artinya Ha diterima 

Adapun bunyi hipotesis H0 dan Ha adalah sebagai berikut: 

Ho : variabel independen ( ) tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Ha : variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen 

(Trianto, 2015, hal. 111) 

 

 


