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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang 

mengnalisis hubungan satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana 

pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. 

C. VariabelPenelitian Dan DefinisiOperasional 

Variable penelitiandandefinisioperasionaldalampenelitianiniadalah : 

1) VariabelIndependen (X) 

Variabelindependenmerupakanvariabel 

yangmempengaruhivariabeldependen, baiksecarapositifataupunnegatif. 

VariabelindependendalampenelitianiniadalahCorporate Social 

Responsibility.Corporate Social 

Resposibilitymerupakanmekanismebagisuatuperusahaanuntuksecarasukarela

mengintegrasikanperhatianterhadaplingkungansosialkedalamoperasinyadanint

eraksinyadenganstakeholder, yang melebihitanggungjawabsosial di 

bidanghukum. Darwin (2004) dalamHusnan 

(2013).Dalampenelitianinivariabelindependenyaitu CSR 

akandiukurdenganmenggunakanCorporate Social Responsibility Index 

(CSRI) berdasarkan GRI (Global Reporting Initiatives) dengan rumus : 
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𝐶𝑆𝑅𝐼𝑗 =  
∑𝑋𝑖𝑗

𝑁𝑗
 

Keterangan: 

CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan 

∑Xij  : dummy variable : 1 = Jjika item i diungkapkan; 0 = jika item i 

tidak diungkapkan 

Nj  : jumlah item untuk perusahaan sebesar 79 indikator 

2) Variabel Dependen (Y) 

Variabeldependenadalahvariabelutama yang menjadifaktor 

yangberlakudalaminvestigasi. Variable 

dependendalampenelitianiniadalahKinerjakeuangan. 

Variabeldependendalampenelitianinimerupakankinerjakeuanganperusahaan 

yang diwakilioleh ROA,ROE,dan NPM. 

a. ROA (Return On Asset) 

ROA adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang di punyai perusahaan  

setelah disesuaikan dengan biaya biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA 

bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan 

dan pengaruh dari faktor faktor lingkungan. Rumus ROA sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

b. ROE (Return On Equity) 

Return On Equity merupakan salah satu alat utama investor 

yangdigunakan dalam menilai kelayakan suatu saham. Dalam perhitungannya 

secara umum ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama 
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satu tahun terakhir. ROE merupakan alat yang paling sering digunakan 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Rumus ROE sebagai berikut 

: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

c. NPM (Net Profit Margin)  

Net Profit Marginadalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Net Profit 

Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin 

besar Net Profit Margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam 

mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. Rumus 

NPM sebagai berikut : 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

 

D. Populasi dan sampel 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015. 

Sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun 

kriteria sempel yang digunakan sebagai berikut : 

a. Menyediakan laporan tahunan (annual report) selama tahun 2015. 
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b. Menyediakan laporan tahunan lengkap tentang pengungkapan tanggung 

jawab sosial (Corporate Social Responsibility) dalam annual report selama 

tahun 2015.  

E. Jenis data dan sumber data 

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif berupa laporan keuangan serta laporan tahunan (annual report) 

perusahaan yang diperoleh melalui website www.idx.co.iddengan periode waktu 

tahun 2015. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan pada tahun 2015. 

G. Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan 

mendiskripsikan variabel dalam panelitian ini. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian adalah nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan 

maksimum. 

2. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

http://www.idx.co.id/
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distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011:164). 

Pada Penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan 

menggunakan uji statistik Kolomogrov-Smirnov. Uji statistik non-parametrik 

Kolomogrov- Smirnov ( K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 

2011: 164) : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5 %, maka H0 diterima berarti 

data residual terdistribusi secara normal. 

3. Model Regresi Sederhana 

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi sederhana, 

oleh sebab itu data yang akan diolah terlebih dahulu harus bebas dari asumsi 

klasik (normalitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi). Analisi regresi 

sederhana (Simple Regression Analyze) digunakan untuk memprediksi nilai 

suatu variabel dependen berdasarkan nilai variabel lain. Analisis regresi juga 

dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent (X) terhadap 

variabel dependen (Y). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) dipergunakan 

analisis regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut: 

ROA (Y1) = α +βCSR (X1) +e 

ROE (Y2) = α +βCSR (X2) +e 

NPM (Y3) = α +βCSR (X3) +e 
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Keterangan : 

α = Konstanta 

β = Koefesien regresi model 

e = eror term model (variabel residu) 

4. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

Koefesien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefesien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di 

butuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). 

Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2013) dalam 

Ghozali (2011) jika dalam uji empirisdidapatkan nilai adjuestes R2 negatif, 

maka nilai adjuestes R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis dapat 

dilihat sebagai berikut (Ghozali, 2011:98) : 

1) Jika R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 1 

2) Jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2 = (1-k) / (n-k) 

3) Jika k> 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t) 

Menurut Ghozali (2011: 99) uji stastistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen 
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secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan tingkat 

signifikansi 5%,maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak 

2) Jika nilai siknifikan ≤ 0,05 maka Ho dtolak Ha diterima 


