
42 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis 

keempat sebagai berikut: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 
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 Penelitian ini merupakan event study. Tipe penelitian ini adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research). Dimensi waktu yang digunakan adalah cross 

sectional dan time series. 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga periode yaitu 2013 - 2015.  

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang 

diambil adalah sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu.  

Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk memilih sampel adalah sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015 

b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan di BEI maupun 

website perusahaannya. 

c. Perusahaan yang mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunan 

perusahaan yang bersangkutan 

 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa annual report tahun 2013, 2014 dan 2015 perusahaan sampel. Data ukuran 

dewan komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan saham publik, dan ukuran 



44 
 

 
 

perusahaan diperoleh dari annual report dengan periode waktu tahun 2013, 2014, 

dan 2015 yang di download dari situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri annual report 

perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan instrumen 

penelitian berupa check list atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-

item pengungkapan pertanggungjawaban sosial. 

 

3.5 Variabel dan Pengukurannya 

Variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai variasi dalam nilai 

(variabel laten), oleh karena itu variabel-variabel akan diukur melalui dimensi dan 

indikator-indikator yang relevan (Supardi, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). 

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) dan variabel independen (bebas) 

dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, profitabilitas, struktur 

kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan. Definisi dari variabel 

dependen dan variabel independen dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.5.1 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  

Untung (2008) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban sosial 

perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen 
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perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan.  

Pengukuran atau indikator yang dijadikan pedoman untuk pengungkapan 

dalam sustainability reporting khususnya di Indonesia, yaitu berdasarkan standar 

yang dikeluarkan oleh GRI (Global Reporting Intiative). GRI merupakan sebuah 

jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia paling 

banyak menggunakan kerangka laporan berkelanjutan dan berkomitmen untuk 

terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan diseluruh dunia (Intiative, 

2006). Dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial akan dilakukan dengan 

cara melakukan penilaian ada tidaknya pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

akan diukur dengan check list yang diperoleh dari analisis isi laporan tahunan 

perusahaan dengan menggunakan metode skor 1/0. Dengan metode check list 

terdapat tujuh kategori yang terdiri dari: lingkungan (13 item), energi (7 item), 

kesehatan dan keselamatan kerja (8 item), lain-lain tentang tenaga kerja (29 item), 

produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item) dan umum (2 item). Kategori 

ini diadopsi dari Hackstone & Milne (1996) dalam Sembiring (2005) yang terdiri 

dari 90 item pengungkapan. Dengan penyesuaian berdasarkan peraturan Bapepam 

No. VIII.G.I tentang laporan tahunan, item tersebut disesuaikan menjadi 78 item 

pengungkapan. Apabila tidak ditemukan pengungkapan pertanggungjawaban 

sosial akan diberikan nilai 0, nilai (1) akan diberikan apabila ditemukan 
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pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Nilai-nilai yang dihasilkan akan 

dijumlahkan dan dibandingkan dengan total nilai yang pernah diperoleh yang 

pada akhirnya menghasilkan indeks pertanggungjawaban sosial.  

Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh 

keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus dari perhitungan CSRI adalah 

seba

gai 

beri

kut (Sayekti & Wondabio, 2007): 

Keterangan: 

CSRIj : Corporate Social Responsibility Index Perusahaan j 

nj  : Jumlah item untuk perusahaan 

∑ Xij  : Dummy variabel; 1 = jika item diungkapkan; 0 = jika item tidak 

diungkapkan. 

Dengan demikian, 0<CSR<1 

 

3.5.2 Ukuran dewan komisaris 

Komisaris merupakan organ perseroan yang memegang fungsi 

pengawasan.  Komisaris terdiri dari beberapa orang, sehingga lebih dikenal 

dengan dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Ukuran dewan komisaris dalam 

penelitian ini adalah konsisten dengan penelitian Sembiring (2005) yaitu dilihat 

𝑪𝑺𝑹𝑰𝒋 =  
∑ 𝑿𝒊𝒋

𝒏𝒋
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dari banyaknya jumlah   anggota dewan komisaris perusahaan. Banyak sedikitnya 

jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh yang besar terhadap mekanisme 

tata kelola perusahaan yang baik. 

Dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

 

3.5.3 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Anggono & 

Handoko, 2009). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan mencerminkan bahwa 

semakin tinggi tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk 

memperoleh laba. Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur 

variabel profitabilitas perusahaan adalah Return on Assets (ROA), karena analisis 

ROA merupakan rasio terpenting diantara rasio profitabilitas dan merupakan 

teknik analisis yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki 

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. 

Merujuk penelitian Lovink & Etna (2013) Return On Assets (ROA) diukur 

melalui perhitungan sebagai berikut: 

            Dewan Komisaris = Σ Dewan Komisaris Perusahaan 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
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3.5.4 Struktur Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan Saham Publik dapat dilihat dalam laporan tahunan 

perusahaan. Besarnya saham publik/masyarakat diukur melalui rasio dari jumlah 

kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap total saham perusahaan 

di Indonesia. Metode pengukuran diatas berdasarkan pengukuran yang telah 

dilakukan oleh Puspitasari (2009). 

Rumus penghitungan rasio kepemilikan saham publik. 

 

3.5.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak 

berwujud, lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan, dan kapitalisasi 

pasar. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dinyatakan dengan jumlah tenaga 

kerja yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui 

bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan maka semakin 

besar pula tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan.  

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

𝑹𝑲𝑺𝑷 =  
 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒍𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
  

Ukuran perusahaan = Jumlah Karyawan 
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3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut: 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Pratama (2010), pengujian asumsi klasik diperlukan untuk 

mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari 

adanya gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Pengujian 

regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi 

syarat–syarat lolos dari asumsi klasik. 

 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen dan variabel dependen terdistribusi secara normal (Pratama, 

2010). Kemudian untuk mendeteksi apakah data terdistribusi secara normal 

atau tidak akan menggunakan grafik ataupun statistik. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier 

diantara variabel bebas. Umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari, namun 

multikolinearitas yang signifikan harus mendapat perhatian khusus (Hadi, 2006). 

Dampak yang ditimbulkan dari multikolinearitas antara lain varian koefisiensi 
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regresi menjadi besar. Besarnya varian tersebut akan mempengaruhi lebarnya 

internal kepercayaan dan standard error pada uji t. 

 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variabel terikat tidak konstan 

(Hadi, 2006). Sehingga pada nilai suatu variabel bebas X akan memiliki nilai 

variabel terikat yang berbeda–beda. Kemudian jika nilai–nilai variabel terikat 

tersebut diplot dengan nilai–nilai variabel bebas maka akan ditemui suatu pola 

yang tidak random. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat 

homokedastisitas. Beberapa cara untuk mendeteksi heterokedatisitas diantaranya 

metode grafik, Uji Brousch Pagan Godfrey dan Uji White.  

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi akan muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, ini timbul 

karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya biasanya 

ditemukan pada data time series (Ghozali, 2013). Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menguji model regresi 

dengan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Daerah Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No disicion dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 -dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negative 

Tidak ditolak du < d < 4-du 

Sumber: Ghozali (2013). 

Uji Durbin-watson menggunakan alat bantu berupa tabel durbin-watson d 

statistik untuk melihat dl dan du dari penelitian, du dan dl didapatkan dari tabel 

durbin-watson dengan melihat kriteria dl dan du sesuai dengan jumlah variabel 

independen penelitian (k) dan jumlah sampel penelitian (n). 

 

3.6.2 Analisis regresi berganda 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linear berganda yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS. Model persamaan regresi secara sistematis dapat 

dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Dimana: 

Y    = Indeks skor pengungkapan CSR suatu perusahaan.  

a    = Konstanta. 

        Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ e 
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b1, b2, b3, b4  = Koefisien regresi model.  

X1   = Ukuran dewan komisaris 

X2   = Profitabilitas 

X3   = Struktur kepemilikan saham publik 

X4   = Ukuran perusahaan 

e    = error term model (variabel residual). 

 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji parshial (uji t) 

dan uji simultan (Uji F): 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Imam Ghozali (2013), uji parsial t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama–sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat 

signifikansi F. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 

(α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


