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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan hypotesis 

testing. Menurut Sekaran (2003:124) hypotesis testing merupakan suatu penelitian 

yang sudah memiliki kejelasan dan gambaran. Pengujian hipotesis dimaksudkan 

untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian. Tipe 

hubungan antara dua variabel atau lebih dapat berupa hubungan korelasional, 

komparatif, dan hubungan sebab akibat. Hypotesis testing dikembangkan berdasarkan 

teori-teori yang selanjutnya diuji berdasarkan data yang dikumpulkan.  

 

3.2   Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 

Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Sampel 

penelitian ditentukan dengan metode pengambilan sampel bertujuan (purposive 

sampling). Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan untuk pemilihan 

perusahaan sampel adalah: 

1. Terdaftar secara berturut-turut pada Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2008-2009. 

2. Laporan tahunan tersedia selama periode penelitian. 
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 Penelitian ini menggunakan metode pooled data, yaitu penggabungan antara 

cross section (studi untuk mengetahui hubungan komparatif yang datanya berupa 

beberapa subyek penelitian pada waktu tertentu) dan time series (studi untuk 

mengetahui hubungan komparatif yang datanya dari beberapa subyek penelitian 

dengan lebih menekankan berupa rentetan waktu) mulai tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2009. Berdasarkan metode pooled data tersebut, maka diperoleh jumlah 

observasi sebanyak 38 (19 sampel x 2 periode). Hasil seleksi sampel dapat dirangkum 

pada tabel seperti berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil Seleksi Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan yang masuk dalam Index LQ45 di BEI periode tahun 2008-

2009 

 

65 

2 Tidak terdaftar secara berturut – turut pada Indeks LQ45 Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2008 – 2009. 

 

(44) 

3 Laporan tahunan tidak tersedia selama periode penelitian. (2) 

Sampel 19 

Total observasi (data selama 2 tahun periode 2008-2009) 38 

Sumber : www2.idx.co.id/stocklist/lq45, 2011 

 

3.3    Data Penelitian 

 Penelitian ini mengunakan data sekunder berupa laporan tahunan BEI. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang dilakukan dengan 

mengumpulkan laporan tahunan dari publikasi keterbukaan informasi dari BEI yang 

diperoleh dari internet yaitu www.idx.co.id. dan website masing-masing perusahaan 

sampel.  
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3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas, likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan, dan porsi kepemilikan saham publik, serta luas 

pengungkapan sukarela dan variabel dependen luas pengungkapan sukarela dan 

asimetri informasi. 

3.4.1 Variabel Independen 

       Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

1. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian total aktiva 

(return on total assets-ROA) dengan membandingkan antara laba 

bersih dengan total aktiva. Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

 

2. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi 

dengan kewajiban lancar. 

 

 

 

 

ROA = 
Laba Bersih 

Rata-rata Total Aktiva 

Likuiditas  = 
Aktiva lancar 

Kewajiban lancar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktiva
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3. Leverage 

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva yang dibiayai dari 

hutang. Leverage diformulasikan sebagai berikut :  

Leverage = 
Total Hutang 

Total Ekuitas 

 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan diukur dengan mentransformasikan total aktiva 

perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural: 

     Ukuran Perusahaan = Ln Total Asset  

 

5. Porsi Kepemilikan Saham Publik 

Saham publik adalah saham yang dimiliki masyarakat umum, bukan 

pemerintah ataupun komisaris perusahaan. Porsi kepemilikan saham publik 

diukur berdasarkan perbandingan jumlah saham yang dimiliki masyarakat 

(publik) dengan jumlah saham perusahaan yang beredar, sehingga jika 

dirumuskan adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan : 

PSPu = persentase kepemilikan saham publik 

n       = jumlah saham yang dimiliki masyarakat 

PSPu = 
n 

k 
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k       = jumlah saham yang beredar 

 

6. Luas Pengungkapan Sukarela 

       Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang 

diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang mana peraturan yang 

digunakan di Indonesia adalah berdasarkan  dari Bapepam dalam Keputusan 

Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996 dan lembaga profesi (Ikatan Akuntan 

Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 

2009) tentang penyajian laporan keuangan. 

 Daftar item pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan daftar item pengungkapan sukarela yang digunakan oleh 

Wang et al (2008). Daftar item tersebut digunakan untuk mengukur tingkat 

keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan sampel. 

Indek luas pengungkapan sukarela untuk setiap perusahaan sampel diperoleh 

dengan cara :  

a. Pendekatan untuk penentuan skor pengungkapan bersifat dikotomi, 

sebuah item diberi skor satu jika diungkapkan dan nol jika tidak 

diungkapkan. Namun, jika sebuah item pengungkapan jelas-jelas 

tidak relevan untuk perusahaan tertentu, skor pengungkapan 

tersebut tidak akan menjadi pengurang skor pengungkapan. Sebagai 

contoh, jika perusahaan merupakan penyedia jasa, maka item 
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pengungkapan mengenai unit yang terjual dan perkembangan unit 

yang terjual tidak dimasukkan dalam skor pengungkapan. 

b. Menggunakan model pengungkapan yang tidak diberi bobot 

sehingga memperlakukan semua item pengungkapan secara sama. 

c. Luas pengungkapan relatif setiap perusahaan diukur dengan indeks, 

yaitu rasio total skor yang diberikan kepada sebuah perusahaan 

dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan 

tersebut. 

 Dengan demikian semakin banyak item informasi dalam daftar yang 

dimuat dalam laporan tahunan maka semakin besar indek luas pengungkapan 

sukarela perusahaan yang bersangkutan. 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan sukarela dan 

asimetri informasi. Asimetri informasi diproksikan dengan Bid-Ask Spread. Bid-Ask 

Spread merupakan selisih harga beli tertinggi yang trader (pedagang saham) bersedia 

membeli suatu saham dengan harga jual terendah yang trader bersedia menjual 

saham tersebut (Halim dan Hidayat, 2000 dalam Hadi, 2008). Bid-Ask Spread 

dihitung dengan rumus : 

 

SpreadiT =  
 

N 

∑ 
t=1 

Askit – Bidit 
 

(Askit + Bidit)/2 

 

N 
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SpreadiT  = rata-rata Bid-Ask Spread saham perusahaan i selama tahun T 

Askit  = Harga Ask perusahaan i pada hari t 

Bidit        = Harga Bid perusahaan i pada hari t 

N            = Jumlah hari transaksi selama tahun T 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis data 

sehingga diharapkan dapat mencapai suatu hasil yang dapat menjawab pertanyaan 

yang diajukan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah 

metode kuantitatif, yaitu data-data dianalisis dan diolah dalam bentuk angka-angka 

matematis serta membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain agar 

dapat ditarik kesimpulan yang akurat. Data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan 

porsi kepemilikan saham oleh publik terhadap luas pengungkapan sukarela dan 

implikasinya terhadap asimetri informasi. 

 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif data digunakan untuk mengetahui karakteristik 

variabel yang diukur dari sejumlah indikator. Teknik yang digunakan adalah dengan 

menyajikan nilai-nilai rerata (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum dari 

masing-masing variabel. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, 

gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan 

alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat 

multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sumodiningrat, 2001:253). Jika 

terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan 

biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk 

mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi 

koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan 

penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. 

Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian-pengujian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian terhadap 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov – Smirnov Test, 

dengan membandingkan Asymptotic Significance dengan α = 5%. Dasar 

penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Asymptotic Significance-nya > 0,05 (Santoso, 2004:212). 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan nilai toleransi atau menggunakan 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 nilai VIF yang 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 (Ghozali, 2009:28). 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2009:79). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat 

dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-test). Uji Durbin 

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi yang tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Menurut 

Ghozali (2009:80) pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan 

menggunakan DW-test: 
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1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4 – 

du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4 – dl), maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

atau DW terletak antara (4 – du) dan (4 – dl), maka hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaaan varians dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2009:35). Jika terdapat perbedaan varians, 

maka dijumpai gejala heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala 

heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam 

grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Menurut Ghozali (2009:37) dasar 

analisis heteroskedastisitas adalah: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau model homoskedastisitas. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan dua persamaan 

regresi, yaitu : 

1. Persamaan pertama menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela. 

Model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Indeks Pengungkapani,T = β0 + β1 ROAi,T + β2 Liqi,T + β3 Levi,T + β4 Sizei,T +    

β5 Pubi,T + ε1t  ……………….…………. (1) 

 

Keterangan : 

β0 = Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 = koefisien regresi 

Indeks Pengungkapani,T = luas pengungkapan sukarela laporan tahunan yang 

dinyatakan dalam angka indeks pengungkapan 

perusahaan i pada tahun T 

ROAi,T = Profitablitas perusahaan i pada tahun T 

Liqi,T = Likuiditas perusahaan i pada tahun T 



40 
 

Levi,T = Leverage perusahaan i pada tahun T 

Sizei,T = Ukuran perusahaan i pada tahun T 

Pubi,T = Porsi Kepemilikan Saham Publik perusahaan i     

pada tahun T 

ε1t = Error (kesalahan penganggu) 

 

2. Persamaan kedua menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji 

pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi. 

Persamaan regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Spreadi,T = β0 + β1 Indeks Pengungkapani,T + ε1t ………………….…(2) 

 

Keterangan : 

β0 = Konstanta 

β1 = koefisien regresi 

Spreadi,T = bid-ask spread perusahaan i tahun T 

Indeks Pengungkapani,T = luas pengungkapan sukarela laporan tahunan yang 

dinyatakan dalam angka indeks pengungkapan 

perusahaan i pada tahun T 
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Pengujian terhadap hipotesis dilakukan secara parsial terhadap masing-masing 

variabel independen dengan menggunakan α=10%. Kaidah pengambilan keputusan 

dalam pengujian hipotesis adalah: 

1. Apabila nilai probabilitas (p) < α = 10% maka hipotesis alternatif diterima 

2. Apabila nilai probabilitas (p) > α = 10% maka hipotesis alternatif ditolak 

 

3.6.1 Uji-F 

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan antara nilai 

probabilitas (p) dari F-hitung dengan α = 10%. Kaidah pengambilan keputusan 

adalah:  

 - Jika nilai p < 10% maka Ho ditolak. 

- Jika nilai p > 10% maka Ho diterima 

 

3.6.2 Uji-t 

Pengujian terhadap hipotesis merupakan pengujian terhadap koefisien regresi 

secara parsial, dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan 

keputusan adalah dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p) dari t-hitung 

dengan taraf signifikansi α = 10%. Kaidah pengambilan keputusan adalah:  

 - Jika nilai p < 10% maka Ho ditolak.  

 - Jika nilai p > 10% maka Ho diterima. 


