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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis 

sustainability reporting dengan mengacu pada pedoman GRI versi 4. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui dan menganalisis penerarapan Corporate Social Responsibility melalui Global 

Reporting Initiative sebagai variabel pemediasi. 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Penggunaan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek 

penelitian dikarenakan perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah sewajarnya membuat laporan 

tambahan bagi investor sebelum melakukan keputusan investasi. Metode yang digunakan dalam 

teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yang 

merupakan metode penetapan sampel yang berdasarkan kreteria-kreteria tertentu berdasarkan 

maksud dan tujuan yang telah di tentukan peneliti. Adapun kriteria yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dan 2015. 

2. Perusahaan yang membuat dan mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainabiliry 

report)  tahun  2014 dan 2015. 

3. Perusahaan yang memiliki data lengkap dan diperlukan dalam penelitian pada tahun 2014 dan 

2015. 
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C. Unit Analisis  

Penelitian ini merupakan penilaian tentang bagaimana penerapan Corporate Social 

Responsibility melalui sustainability report berdasarkan indikator Global Reporting Initiatives 

G4. Maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengungkapan corporate social responsibilty 

dalam standar berdasarkan GRI G4. Untuk itu unit analisis penelitian ini adalah laporan 

keberlanjutan (sustainability report) Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2014 dan 2015. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan 

keberlajutan perusahaan (sustainability report). Data tersebut diperoleh dari situs resmi masing-

masing perusahaan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan 

diperoleh melalui teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah orang lain. Peneliti tinggal 

memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa dilakukan dengan cara mencatat ulang, 

memotret, foto copy, atau membeli. (Ulum dan Juanda, 2016b). 
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F. Tahapan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari Sustainability Report dengan berpedoman pada GRI versi 4 

dianalisis secara deskriptif. Tahap analisis data yaitu : 

1. Tahapan pertama, untuk menganalisis pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dalam laporan keberlanjutan (sustainability report) Pada perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. Dilakukan content analysis dengan menggunakan variabel 

dummy. Dalam  penelitian  ini,  indikator yang diungkapkan dalam laporan 

keberlanjutan (sustainability report) berdasarkan standar Global Reporting Initiative 

version 4 diberi angka “1” untuk yang diungkapkan dan yang tidak diungkapkan diberi 

angka “0”. 

2. Melakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan masing-masing kategori dan indikator 

untuk mengetahui implementasi Corporate Social Responsibility pada sustainability report.  

3. Menganalisa hasil perbandingan antara hasil klasifikasi dengan standar Global Reporting 

Initiative (GRI) versi 4. 


