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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengakses alamat web resmi Bursa 

Efek Indonesia yaitu (www.idx.co.id). Data kuantitatif dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2016 yang mengungkapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016. 

Sedangkan  sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi 

perhatian. Pemilihan sampel menggunakan penarikan sampel purposive sampling 

dengan beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan yang tergolong kedalam sektor manufaktur yang sudah go 

public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016. 

2. Data laporan keuangan perusahaan tersedia berturut-turut untuk tahun 

pelaporan dari 2013 sampai 2016. 

3. Perusahaan yang menyediakan data-data lengkap sesuai dengan variabel 

yang dibutuhkan. 

http://www.idx.co.id/
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4. Perusahaan yang tidak mengalami delisting dari BEI sehingga dapat 

melakukan perdagangan di BEI secara kontinuitas selama periode akuntansi. 

 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen disebut sebagai variabel terikat, 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi  akibat karena adanya 

variabel bebas atau variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah Corporate Social Responsibility. Sedangkan variabel independen disebut 

sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Tipe Industri, Kepemilikan Manajaemen, 

Likuiditas, dan Umur Perusahaan. 

3.3.1 Variabel Dependen (Corporate Social Responsibility) 

3.3.1.1 Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan corporate social responsibility merupakan cerminan suatu 

pendekatan manajemen dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan 

multidimensional serta kemampuan untuk mempertemukan tekanan sosial dengan 

reaksi kebutuhan masyarakat didalam laporan yang diungkapkan oleh perusahaan. 

Pengukuran variabel untuk corporate social responsibiity diukur dengan Global 

Reporting Initiatives (GRI). Secara keseluruhan item pengungkapan terdapat 90 

item pengungkapan. Namun 12 item pengungkapan dari 90 item pengungkapan 
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tidak sesuai untuk diterapkan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sehingga total 

item pengungkapan yang tersisa yaitu sekitar 78 item pengungkapan. Apabila 

terdapat item pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan maka diberi skor 1. 

Sedangkan jika tidak terdapat item pengungkapan dalam laporan tahunan 

perusahaan maka diberi skor 0. Pengukuran indeks CSR dilakukan dengan rumus 

(Subiantoro dan Mildawati, 2015) : 

  

 

3.3.2 Variabel Independen  

3.3.2.1 Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya suatu 

perusahaan. Perhitungan ukuran perusahaan diukur dalam total asset, total 

penjualan dan kapitalisasi pasar. Namun pengukuran yang lebih stabil untuk 

ukuran perusahaan yaitu total asset. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diukur dengan mentransformasikan total asset dalam logaritma, yang diproksikan 

dengan log total asset. Adapun rumus untuk menghitung size seperti yang 

dilakukan oleh Sari (2012)  adalah: 

 

3.3.2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur ke-efektifan 

kinerja suatu perusahaan. Penelitian ini meggunakan indikator Return on Asset 

(ROA) dalam mengukur tingkat ukuran perusahaan untuk mengetahui sejauh 

mana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih pada sejumlah asset tertentu. 
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Adapun rumus untuk mengukur ROA menurut Dewi dan Priyadi (2013) adalah: 

 

3.3.2.3 Leverage 

Leverage merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam pembiayaan aset perusahaan. 

Leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang 

saham. Salah satu indikator mengukur tingkat leverage ditunjukkan dengan rasio 

hutang terhadap ekuitas atau  Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengetahui 

besarnya tingkat ketergantungan yang dimiliki perusahaan terhadap kewajiban 

dalam membiayai kegiatan operasinya. Adapun rumus untuk mengukur DER 

menurut Samsiyah dan Kurnia (2013)  adalah: 

 

3.3.2.4 Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki fungsi untuk mengawali 

pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen dalam perusahaan yaitu 

direksi. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dewan komisaris 

yang terdapat didalam perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung ukuran 

dewan komisaris  seperti yang dilakukan oleh Subiantoro dan Mildawati (2015) 

yaitu: 
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3.3.2.5 Tipe Industri (Profile) 

Profile merupakan jenis entitas bisnis yang terbagi menjadi dua jenis 

berdasarkan sektor usahanya yaitu perusahaan high profile atau low profile. 

Pengukurannya menggunakan variabel dummy yaitu pemberian skor 1 untuk 

perusahaan yang termasuk dalam industri high profile, sedangkan skor 0 untuk 

perusahaan low profile (Subiantoro dan Mildawati, 2015). 

3.3.2.6 Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan manajemen diukur dengan menggunakan presentase 

besarnya saham yang manajemen miliki. Apabila saham yang manajemen miliki 

besar maka informasi yang akan diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan 

juga semakin besar. Adapun  rumus untuk menghitung kepemilikan manajemen 

seperti yang dilakukan oleh Subiantoro dan Mildawati (2015) yaitu: 

  

3.3.2.7 Likuiditas  

Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

jangka pendek perusahaan dalam membayar kewajibannya yang jatuh tempo. 

Variabel ini menunjukkan  kemampuan perusahaan untuk memenuhi keajiban 

jangka pendek tepat pada waktunya dengan menggunakan asset lancar yang 

dimiliki perusahaan.  Adapun rumus yang digunakan menurut Samsiyah dan 

Kurnia (2013)  adalah: 
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3.3.2.8 Umur perusahaan 

Andreas dan Lawer (2010)  mengukur berdasarkan seberapa lama suatu 

perusahaan telah berdiri dan mampu bertahan menghadapi persaingan. Selain itu 

umur perusahaan juga menjadi salah satu variabel penting perjalanan suatu 

perusahaan yang dapat mencerminkan besarnya perusahaan melalui gambaran 

kedewasaan suatu perusahaan dengan memahami apa yang diinginkan oleh 

stakeholder dan shareholdernya. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan analisis statistik yaitu metode analisis regresi linier berganda, yang 

merupakan cara untuk mengolah informasi data (kuantitatif) yang berhubungan 

dengan angka-angka. Bagaimana mencari, mengumpul, mengolah data, sehingga 

sampai pada penyajian data dalam bentuk sederhana dan mudah untuk dibaca. 

Adapun metode analisis data yang digunakan akan dijelaskan di bawah ini: 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan dalam penelitian untuk memberikan 

gambaran tentang data penelitian secara umum kepada para pembaca laporan 

penelitian (Hadi, 2009).  Analisis deskriptif menggunakan statistik deskriptif yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat Ukuran Perusahaan,  Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Tipe Industri, Kepemilikan Manajemen, 

Likuiditas, Umur Perusahaan, dan Pengungkapan Corporate Social 
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Responsibility. Pengujian deskrpitif bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari inti 

kumpulan data yang ada dengan menggunakan pengukuran statistik. Pengukuran 

tersebut antara lain nilai minimum, nilai maksimum, mean, median, dan standar 

deviasi yang digunakan untuk kesembilan variabel dalam penelitian ini. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik juga sering disebut dengan analisis residual karena 

pelanggaran dalam asumsi klasik biasanya dilakukan dengan mengamati pola nilai 

residual yang ditunjukkan oleh pola pergerakan ε. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

meniai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data 

tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan memastikan 

apakah didalam sebuah model regresi terdapat interkorelasi yang merupakan 

hubungan linier atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel 

prediktor dengan variabel prediktor lain didalam sebuah model regresi. Persyaratan 

yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. 

Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Jika nilai VIF < 10 dan  Tolerance > 0,1 maka dikatakan bebas 

multikolinieritas yang menunjukkan  bahwa  suatu  model regresi dinyatakan baik. 
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3.4.2.3 Uji Autokolerasi 

Autokorelasi  merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan 

perubahan waktu. Dalam  hal  ini autokorelasi juga mempunyai arti berhubungan 

dengan dirinya sendiri. Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji apakah 

model regresi linear didalamnya terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) atau 

tidak.  

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana varian  residual tidak stabil 

(konstan) yang bisa terjadi bilamana variabel independen pada variabel dependen 

berbeda pada dua kelompok sampel yang berbeda. Uji heteroskedastisitas 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heteroskedastisitas dengan adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola 

teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka 

mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila tidak ada pola 

serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

3.4.3 Analisis Regresi  

Analisis regresi berganda merupakan persamaan regresi yang diperoleh 

dalam suatu perhitungan tidak selalu baik untuk melakukan analisis terhadap 

hubungan antara variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dengan semua 
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variabel yang mempengaruhi (variabel independen) agar diperoleh hasil regresi 

yang tepat. Pengujian model regresi dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS 15 untuk memprediksi pengaruh antar variabel. Dalam penelitian ini 

menggunakan model analisis regresi linier berganda dimana dalam penggunaannya 

perlu mempertimbangkan sifat distribusi data yang diolah. Model ini menggunakan  

persamaan dalam pengujian hipotesis sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

CSR = Tingkat pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

perusahaan 

α          = Konstansta 

β1-8  =  Koefisien Regresi 

Size = Ukuran perusahaan 

ROA =  Return On Asset 

DER =  Debt to Equity Ratio 

UDK =  Ukuran dewan komisaris 

INDST =  Tipe industri (profile) 

KM =  Kepemilikan Manajemen 

CR = Current ratio 

UP = Umur perusahaan 

e = Standard error 

 

 



 

46 
 

3.4.1.1 Uji Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai R
2
 yang kecil artinya kemampuan 

variabel-variabel independen dalam  menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Semakin mendekati 0 maka besarnya koefisien determinasi suatu 

persamaan regresi menunjukkan bahwa semakin kecil pengaruh semua variabel 

independen terhadap nilai variabel dependen. Jika semakin mendekati 1 besarnya 

koefisien determinasi suatu persamaan regresi menunjukkan semakin besar 

pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini melakukan uji statistik t dengan melihat P-value yang nilai 

signifikansinya dapat diartikan dengan pengelompokkan signifikansi: 

1. Bila nilai signifikansi (Sig)  < 0.05, maka ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis diterima. 

2. Bila nilai signifikansi (Sig)   > 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis ditolak. 

 

 

 

 

 


