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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, sebab penelitian tersebut 

memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya.  

 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

berkategori high profile dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 

sampai 2015. Pemilihan kategori perusahaan high profile dilakukan karena 

perusahaan tersebut merupakan industri yang memiliki risiko cukup besar bagi 

lingkungan. Selain itu perusahaan high profile mendapatkan sorotan lebih luas dari 

masyarakat serta memiliki tingkat kompetisi yang ketat.  

Pengambilan sampel perusahaan dilakukan dengan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan secara berturut-turut pada tahun 

2013 sampai 2015. 

2. Perusahaan telah mengungkapkan laporan tanggung jawab sosialnya. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian 

4. Laporan tahunan perusahaan menggunakan satuan rupiah.
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

a. Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) 

Dalam penelitian ini, pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) 

merupakan variabel dependen. Variabel tersebut diukur dengan metode content 

analysis yang merupakan suatu metode dengan melihat ciri-ciri yang telah 

disesuaikan dengan beberapa kriteria dan kriteria tersebut digolongkan pada 

masing-masing kategori. Metode tersebut menggunakan indikator checklist item 

sebanyak 78 item pengungkapan yang mencakup dalam tujuh kategori antara lain : 

Lingkungan, Energi, Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja, Lain-lain Tenaga 

Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat dan Umum. Kategori ini diadopsi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) seperti yang telah 

dilakukan dalam penelitian Dewi & Priyadi (2013). Berikut adalah tahapan-tahapan 

pemberian skor pada checklist item pada pengungkapan CSR : 

1) Skala pengukuran metode tersebut dengan memberikan skor 1 untuk perusahaan 

yang mengungkapkan sesuai dengan kategori yang ditentukam dan skor 0 jika 

perusahaan tidak mengungkapkan sesuai dengan kategori yang ditentukan. Hasil 

dari perhitungan skala tersebut selanjutnya akan dijumlahkan. Skor maksimal 

yang diberikan adalah sejumlah 78.  

2) Menjumlahkan tiap-tiap item yang terbagi ke dalam 7 kategori. 

3) Setelah dijumlahkan, maka diberikan presentase untuk masing-masing skor.  
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Rumus perhitungan CSRD tersebut adalah sebagai berikut : 

CSRD =  
Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

Jumlah item (78 item) untuk perusahaan
 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (size), 

profitabilitas, dan leverage.  

a. Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan merupakan luasnya lingkup perusahaan yang mencakup 

jumlah karyawan, penjualan, atau total aset. Skala pengukuran tersebut 

menggunakan logaritma natural dengan melihat seluruh total aset yang dimiliki 

perusahaan. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan perusahaan pada tahun 

2013 sampai 2015. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukurannya adalah 

sebagai berikut : 

SIZE = Total Aset Perusahaan (logaritma natural) 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Variabel tersebut 

diukur dengan menggunakan ROA (Return of Assets) yaitu rasio yang 

menggambarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan 

aset yang dimiliki. Pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

ROA =  
Laba Bersih

Total Aset
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c. Leverage 

Leverage merupakan rasio dalam mengukur tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap hutang yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya. Leverage dapat memberikan risiko yang cukup besar bagi 

keuangan perusahaan. Adapun pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Leverage (DER) =  
Total Hutang

Total Aset
 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan 

sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yang dilihat dari laporan 

tahunan perusahaan berkategori high profile dan telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2015. Data-data tersebut diperoleh dari 

website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari mengenai data yang 

terkait dengan penelitian. Metode tersebut menggunakan data sekunder berupa 

laporan tahunan untuk masing-masing perusahaan. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan 

minimum (Ghozali, 2013).  

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asusmsi klasik dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya 

data yang ditolak, karena tidak semua data dapat diterapkan dalam regresi. Uji 

asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, 

dan uji linearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas menggunakan nilai rasio skewness dan kurtosis. Dimana nilai N adalah 

jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, maka distribusi tidak normal. 

Ketentuan apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan melihat jika nilai rasio 

skewness dan kurtosis berada pada rentang nilai -1,96 sampai 1,96 maka data 

terdistribusi normal. Dan apabila nilai rasio skewness dan kurtosis tidak berada 

pada rentang nilai -1,96 sampai 1,96 maka dapat dikatakan bahwa data tidak 

terdistribusi normal (Ghozali, 2013). 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-varaibel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2013). 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Hal ini seringa terjadi pada data runtut waktu (time series). Uji 

Durbin-Watson adalah salah satu alat uji untuk mengetahui apakah suatu model 

regresi terdapat autokorelasi (Ghozali, 2013). 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 



28 
 

 
 

baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013). 

3. Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

regresi linier berganda, seperti yang dilakukan dalam penelitian Yusrianti & 

Himawan (2013). Metode tersebut bertujuan untuk menguji kekuatan hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependennya. Dalam penelitian ini 

didapat variabel independen yaitu ukuran perusahaan (size), profitabilitas dan 

leverage dan variabel dependennya yaitu pengungkapan CSR. Untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

 

𝐘 = 𝐚 + 𝐛𝟏𝐗𝟏 + 𝐛𝟐𝐗𝟐 +  𝐛𝟑𝐗𝟑 + 𝐞 

Keterangan : 

Y   = Jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) 

𝑋1  = Ukuran perusahaan (LN Total Aset) 

𝑋2   = Profitabilitas (ROE) 

𝑋3   = Leverage (DER) 

𝑏1 − 𝑏2 = koefisien regresi 

e   = error 

a   = Konstanta 
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4. Uji Hipotesis 

Hipotesis diuji dengan pengujian terhadap validitas model regresi berganda 

dengan menggunakan statistik uji-t dan statistik uji-F, dilakukan untuk menguji 

kemampuan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan 

perilaku variabel dependen. Pengujian uji statistik F dan uji statistik t ini dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 (α = 5%).   

a. Uji Determinasi  

Koefisen determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 

2013)  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut (Ghozali, 2013) menyatakan, bahwa uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan Significance level 0,05 (α = 5%).   

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut (Ghozali, 2013) menyatakan, bahwa uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 
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dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

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

dengan kriteria sebagai berikut : 

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

signifikan). 

2) Jika nilai signifikan <0,05 maka hipotesis diterima. (koefisien regresi 

signifikan). 

 


