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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel-variabel penelitian, 

dan analisis data. 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana umumnya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2010). 

 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari penelitian yang dilakukan dengan 

mengambil populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap 

bisa mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2010). Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria 

sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode tahun 2011-2013 
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2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan 

laporan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama 

periode tahun 2011-2013 di website perusahaan pada Maret sampai 

Desember 2011-2013. 

3. Perusahaan manufaktur yang mempunyai website dan mengungkapkan 

informasi mereka melalui website perusahaan. 

4. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data penelitian, 

seperti: profitabilitas (ROA), kepemilikan publik, ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial dan informasi yang diungkapkan oleh 

perusahaan melalui website (tabel 3.5). 

Sampel perusahaan tersebut kemudian dipilih dengan menggunakan 

purposive sampling. Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai 

kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 30 perusahaan setiap 

tahunnya yang memenuhi kriteria sampel, sehingga sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 90 (30 x 3) perusahaan. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

Populasi Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 

dengan 2013 

164 

Kriteria 1 Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan dan tahunan di BEI tahun 2011-2013 

(12) 

Kriteria 2 Perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai website dan 

mengungkapkan informasi mereka melalui website perusahaan 

(0) 

Kriteria 2 Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data selama tahun 

2011-2013 

(122) 

 Jumlah Perusahaan Sampel 30 

Sumber : Data Diolah 
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Tabel 3.2 

Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Argha Karya Prima Ind. Tbk AKPI 

2 AKR Corporindo Tbk AKRA 

3 

Alumindo Light Metal Industry 

Tbk ALMI 

4 Astra International Tbk ASII 

5 Astra Otoparts Tbk AUTO 

6 Indo Kordsa Tbk BRAM 

7 Berlina Tbk BRNA 

8 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 

9 Colorpak Indonesia Tbk CLPI 

10 Citra Tubindo Tbk CTBN 

11 Gudang Garam Tbk GGRM 

12 Gajah Tunggal Tbk GJTL 

13 Indal Aluminium Industry Tbk INAI 

14 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

15 Jaya Pari Steel Tbk JPRS 

16 Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 

17 Kabelindo Murni Tbk KBLM 

18 Kedaung Indah Can Tbk KICI 
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19 Lion Metal Works Tbk LION 

20 

Langgeng Makmur Industri 

Tbk LMPI 

21 Lionmesh Prima Tbk LMSH 

22 Lautan Luas Tbk LTLS 

23 Nipress Tbk NIPS 

24 

Pioneerindo Gourmet 

International Tbk PTSP 

25 Pyridam Farma Tbk PYFA 

26 Sekar Laut Tbk SKLT 

27 

Indo Acidatama Tbk 

 SRSN 

28 Siantar Top Tbk STTP 

29 Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 

30 Mandom Indonesia Tbk TCID 

Sumber : Data Diolah 

 

 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2011-2013. 

Sumber data yang digunakan merupakan publikasi laporan keuangan 

masing-masing perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang 
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diperoleh di Pojok BEI Universitas Islam Indonesia, www.idx.co.id, dan 

Indonesian Capital MarketDirectory (ICMD) serta informasi perusahaan 

yang dapat diketahui melalui website perusahaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari 

dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Dokumen yang dimaksud adalah laporan tahunan perusahaan yang 

disediakan oleh Pojok BEI dan www.idx.co.id, serta data yang tersedia di 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). ICMD disusun oleh lembaga 

institure for Economics and Financials Research (lembaga penelitian, 

penerbit, konsultasi, dan penyelenggara event di bidang ekonomi 

keuangan), yang berisi: klasiffikasi perusahaan, rangking berdasarkan 

industry, sejarah listing, lainnya, obligasi, pendukung pasar modal, 

custodian, biro administrasi efek, konsultan hukum, reksadana, akuntan 

public, perusahaan sekuritas, waliamanat, klasifikasi bidang usaha, alamat 

lengkap, sejarah singkat, pemegang saham, direksi dan komisaris, jumlah 

karyawan, laporan keuangan, sejarah pencatatan saham, perkembangan 

harga saham, perkembangan nilai perdagangan saham serta informasi 

perusahaan yang dapat diketahui melalui website perusahaan. 
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3.4 Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam 

penelitian kuantitaif ini peneliti merumuskan masalah yang baru dengan 

mengidentifikasikan melalui hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010).  

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian di atas adalah luas pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website perusahaan.Informasi perusahaan 

yang diungkapkan oleh perusahaan melalui website perusahaan berjumlah  

25 item pengungkapan dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Daftar Pengungkapan Informasi Perusahaan 

Corporate Information Financial dan Stock 

Information 

Management & Board 

of Directors 

Information 

Visi dan Misi Balance Sheet Corporate Governance 

Produk dan Pelayanan Profit & Loss Account SDM, Informasi 

Karyawan, dan Karir 
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Research dan 

Development 

Cash Flow Statement Daftar Direktur 

Information Relating to 

JVs & Subsidiaries 

Stock Price Rencana Masa Depan 

CSR Rasio Keuangan  

Awards and Honors Laporan Keuangan 

Audit Kuartal 

 

Corporate 

Announcements, Media 

Releases 

Laporan Keuangan Un-

Audit per kuartal 

 

 Informasi Deviden  

 Bonus Declared  

 Informasi Penjualan  

 Chart Graphs dan 

Diagram 

 

 Kebijakan Penting  

 Shareholder  

 Pernyataan Direktur  

Sumber : Bahl dan Lal (2012) 

 

Rumus perhitungan indeks pengungkapan informasi perusahaan 

melalui website perusahaan adalah sebagai berikut Bahl dan Lal (2012) : 

𝐼𝑃𝐼𝑃 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 × 100% 

 

2. Variabel Independen 

a. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

perusahaan. Profitabiitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rumus ROA. Rumus ROA adalah sebagai berikut (Bahl dan Lal, 2012) : 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑒𝑡
 × 100% 

 

b. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

masyarakat umum atau atau oleh pihak luar (Fathimiyah et. al, 2013). 

Rumus kepemilikan publik adalah sebagai berikut (Bahl dan Lal, 2012) : 

𝐾𝑃 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 × 100% 

 

c. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2001), yaitu besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau total 

aktiva. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan Ln Total Asset. 

Ukuran Perusahaan diukur dengan menggunakan : 

𝑈𝑃 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

 

d. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan jumlah 

presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen. Rumus 

kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut : 

𝐾𝑀 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 × 100% 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel utama 

keuangan yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan untuk 

kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2013. Alat analisis yang digunakan 

adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk 

mendeskripsikan variabel penelitian. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk memperoleh model 

regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (best 

linier unbiased estimator/BLUE) (Widardjono, 2010). Blue adalah 

estimator yang linier, tidak bias, dan mempunyai varian yang minimum. Uji 

asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi 

yang digunakan dapat digunakan sebagai dasar estimasi yang tidak bias. 

Terutama untuk data yang banyak, perlu menggunakan uji asumsi klasik 

untuk lebih meyakinkan kesesuaian antara model persamaan regresi 

tersebut. Adapun tahapan pengujian asumsi klasik menurut Ghozali (2013) 

ada empat tahap, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, 

dan autokorelasi. 
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3.6.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atau tidak. Tes normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji one-sample kolmogorov-smirnov test. Apabila nilai 

Asymp. Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

 

3.6.2.2 Multikolinearitas  

  Multikolinieritas merupakan hubungan linier antara variabel 

independen di dalam regresi berganda (Widardjono, 2009). Pengujian 

multikolinieritas menggunakan nilai tolerance dan Variance Inflation 

Faktor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

≥ 10 (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2.3 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak 

konstan. Bila model mengandung masalah heteroskedastisitas maka 

estimator tidak lagi mengandung varian yang minimum atau dengan kata 

lain tidak lagi BLUE (Widardjono, 2009). Pengujian  heteroskedastisitas 

menggunakan grafik plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, 
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melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2.4 Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara gangguan satu observasi 

dengan variabel gangguan observasi lain (Widardjono, 2010). Pengujian 

autokorelasi menggunakan melalui uji Durbin Watson (Ghozali, 2013). 

Penentuan tidak adanya autokorelasi dilihat dari nilai durbin Watson. Jika 

nilai durbin Watson mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi (Widardjono, 

2010). 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Analisis Regresi Berganda 

Regresi  berganda adalah alat analisis yang digunakan  untuk  

mengukur  seberapa  jauh  pengaruh variabel  independen terhadap  variabel  

dependen dengan tujuan untuk menaksir rata-rata populasi variabel 

dependen dengan dasar nilai tertentu dari variabel independen. Adapun 

model dari regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut : 

IPIP = α + β1ROA+ β2KP+ β3UP + β4KM+ e 

 

Dimana : 

IPIP : Indeks pengungkapan informasi perusahaan 

α : Konstanta  
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ROA : Return on asset/Profitabilitas 

KP : Kepemilikan publik 

UP : Ukuran perusahaan 

KM : Kepemilikan manajerial 

β : Koefisien Regresi 

e : Error 

  

3.7.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sampai 

seberapa besar presentase variasi variabel bebas pada model dapat 

menerangkan oleh variabel terikat (Ghozali, 2013). Nilai yang mendekati 1 

(satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

  

3.7.3 Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti 

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Tingkat signifikansi 

yang digunakan adalah 5% (0,05), jika nilai probabilitas  < 0,05 maka dapat 

dikatakan terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antar variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 
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3.7.4 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing 

variabel. Jika nilai probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


