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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Ulum dan Juanda 

(2016: 78) Penelitian Asosiatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Dalam 

penelitian ini untuk menganalisis hubungan atau pengaruh variabel independen 

berupa Corporate Social Responsibility dengan variabel dependen berupa kinerja 

keuangan (Net Profit Margin, ROA dan ROE). 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar dalam BEI selama 

tahun 2012-2015 secara berturut-turut.  

2. Perusahaan makanan dan minuman menyediakan data annual report secara 

lengkap dan mengungkapan CSR dalam annual report tahun 2012-2015 

secara berturut-turut. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2012-2015. 
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR). CSR diukur berdasarkan GRI. GRI merupakan sebuah 

jaringan berbasis organisasi yang telah melopori perkembangan dunia, paling 

banyak menggunakan kerangka laporan berkelanjutan dan berkomitmen 

untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan diseluruh dunia  

(www.globalreporting.org) 

Dalam penelitian ini, pengukuran pengungkapan CSR perusahaan diukur 

dengan CSRDI (Corporate Social Responsibility Disclosure Index) 

berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiative) generasi tiga atau 

disebut G3 dengan 79 indeks pengungkapan CSR yang meliputi Kinerja 

Ekonomi (economic performance indicator) terdiri dari 9 item, indikator 

Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) terdiri dari 30 item 

dan indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) terdiri dari 40 

item. Setiap item CSR dalam laporan tahunan perusahaan diberi nilai 1 jika 

diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, nilai dari setiap 

item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan untuk setiap perusahaan. 

Rumus perhitungan pengungkapan CSR sebagai berikut (Rosiliana, dkk, 

2014) :  

CSRDI j=  
Σ Xij 

𝑁𝑗
 

Keterangan : 

CSRDI : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

http://www.globalreporting.org/
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Nj : jumlah item untuk perusahaan j (nj = 79 ) 

ΣXij = 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan. 

Dengan demikian, 0 < CSRDIt < 1. 

 

2. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

perusahaan.Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan baik atau 

buruknya kondisi keuangan perusahaan dan mencerminkan pencapaian 

prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu 

yang diukur dengan menggunakan alat pengukur kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan yang dikembangkan dimana diproksikan dengan : 

a. 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

b. 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

c. 𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 𝑥 100 % 

  

D. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yaitu diolah dan disajikan oleh pihak lain 

berupa laporan keuangan atau annual report perusahan. Sumber data untuk 

penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id 

dan website perusahaan. 

 

http://www.idx.co.id/
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E. 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 2012-2015.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier. Menurut Ghozali (2013:96) analisis regresi selain digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih, juga menunjukkan 

arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam 

penelitian ini digunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis 

untuk mengetahui layak atau tidaknya penggunaan analisis regresi linier dalam 

penelitian ini. 

 

1. Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencangan 

distribusi). Pengujian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan 

dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif serta mempermudah 

memahami variable-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian 
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ini menggunakan statistik deskriptif suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka terlebih 

dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik.Teknik analisis data ini menggunakan 

program statistical package for social science (SPSS) versi 21 . Berikut ini uji 

asumsi klasik yang dilakukan: 

a. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2013 : 160-163) Uji Normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variable independen dan dependen 

memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Salah satu cara 

termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun dengan melihat histogram dapat 

menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.  Metode yang lebih 

handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual normal akan 

membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 
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Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Dengan pengambilan keputusan : 

 Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normal. 

 Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asusmsi normalitas. 

Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan 

uji statistik non-parametrik Kolmomogrov-Smirnov. Karena data yang 

digunakan merupakan data dengan skala rasio. Data yang dihasilkan dari skala 

rasio disebut dengan data rasio dan tidak ada pembatasan terhadap alat uji 

statistik yang sesuai. Uji statistik non-parametrik Kolmomogrov-Smirnov (K/S) 

dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu apabila nilai signifikansinya > 0,05, 

maka data residual terdistribusi normal dan apabila nilai signifikansinya < 

0,05, maka data residual tidak terdistribusi normal (Ghozali,2013). 

 

3. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi nilai suatu  variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel lain. Analisis regresi juga dapat digunakan 

untuk melihat pengaruh variabel independen (X) terhadap varibel dependen (Y). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social 
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Responsibility(CSR). Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan  Profit Margin, Return On Assets, dan 

Return On Equity. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara varibel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dipergunakan analisis regresi linier 

sederhana dengan persamaan sebagai berikut : 

Y1 (PM)   = α + β X + e  ( Model 1 ) 

Y2 (ROA) = α + β X + e   ( Model 2 ) 

Y3 (ROE) = α + β X + e  ( Model 3 ) 

Keterangan : 

Y1,2,3 : Kinerja keuangan perusahaan ( Profit Margin, ROA dan ROE)  

α : Konstanta  

β : Koefisien Regresi  

X :Corporate Social Responsibility (CSR)  

e : Error term model (variabel residu) 

4. Uji Hipotesis 

a. Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2013 : 99) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan tingkat signikansi 5% 

maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha diterima H1 ditolak 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha ditolak H1 diterima 
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b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013 : 96). 


