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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Indonesia dengan menggunakan website 

resmi Bank Indonesia yaitu : www.bi.go.id dan website resmi Bursa Efek 

Indonesia yaitu : www.idx.co.id.  

 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, 

maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory 

research). Singarimbun dan Effendi (1995:5) menyatakan bahwa “Penelitian 

penjelasan adalah suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesa”. Hubungan kausal antara variabel-

variabel yang ada dibuktikan melalui pengujiaan hipotesis, yaitu untuk menguji 

pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan 

corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi. 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 118 perusahaan perbankan umum yang  

terdaftar dalam direktori Bank Indonesia. Bank Indonesia membagi perusahaan 

perbankan dalam beberapa jenis berdasarkan kepemilikan, status, kegiatan usaha, 

dan cara operasionalnya. 

http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
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Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Perusahaan perbankan yang dipilih dari populasi 

sebagai sampel dalam penelitian ini dibatasi oleh kriteria-kriteria yang dianggap 

dapat memberikan informasi terbaik pada proses penelitian. 

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang termasuk dalam kelompok bank BUMN sesuai 

peraturan perundangan dan klasifikasi Bank Indonesia. 

2. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. 

3. Mengeluarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama periode 

waktu penelitian. 

Dari tiga kriteria terdapat 4 bank BUMN yang memenuhi syarat sebagai 

objek penelitian, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berbagai unsur perlu dipahami agar penelitian ini dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka operasional variabel penelitian dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Kinerja Keuangan 

Suatu tampilan tentang kondisi financial perusahaan selama 5 periode yaitu 

tahun 2011-2015. Analisis kinerja keuangan bank merupakan proses pengkajian 

secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut review data, menghitung, 

mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada 
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suatu periode tertentu. Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus 

dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja keuangan merupakan 

cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan 

sumberdayanya. Dalam hal ini menggunakan rasio Loan To Deposite Ratio 

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA).  

2. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi yang terkaitan dengan 

tanggung jawab perusahaan di dalam laporan keuangan. Informasi mengenai 

Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan standar GRI (Global 

Reporting Initiative). GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu sosial, 

ekonomi, dan lingkungan.  

Perhitungan CSR dilakukan dengan menggunakan variabel dummy, yaitu :  

Score 0  : jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar 

pertanyaan  

Score 1  : jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar Indikator 

Kinerja Lingkungan (environment performance indicator)  

3. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. 

Dalam hal ini menggunakan rasio Tobin’s Q yang dapat dihitung dengan 

membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas 

perusahaan. Rumusnya sebagai berikut (Smithers, 2008) : 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa bukti, catatan, 

atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun 

yang tidak dipublikasikan. Data diambil dalam periode pengamatan antara tahun 

2011-2015. Data diperoleh dari :  

1. Bank Indonesia, www.bi.go.id 

2. Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id  

3. Laporan Tahunan Bank  

4. Laporan Keberlanjutan Bank 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode 

pengumpulan data tersebut adalah mengakses web dan situs-situs terkait. Metode 

ini digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun 

situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam 

penelitian ini. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini Model dan Teknik Analisa data menggunakan 

pendekatan regresi linier berganda. Sebelum menganalisis regresi berganda 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. 

http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
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1. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap 

maka disebut homoskedastisitas, jika varians berbeda, maka disebut 

heteroskedastisitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujuan ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel-variabel 

independen. Model regresi yang baik, tidak ditemukannya masalah 

multikolinieritas antara variabel-variabel independen dengan cara melihat angka 

collinerity Statistics yang ditunjukkan oleh nilai variance inflation factor (VIF), 

jika angka VIF > 0,5, maka variabel independen memiliki masalah 

multikolinieritas, sebaliknya jika nilai toleransi menunjukkan lebih besar dari 0,1 

akan terjadi masalah multikolinieritas diantara variabel independen. 

c. Uji Autokorelasi 

Dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1. Adapun penyebab Autokorelasi muncul 

dikarenakan pengaruh dari pengamatan yang berurutan dalam waktu yang tidak 

lama (sepanjang waktu). 
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2. Model analisa regresi 

a. Model satu 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana : 

Y  = Nilai Perusahaan 

Α  = Konstanta 

β1 β2 β3  = Koefisien regresi 

X1   = LDR 

X2  = CAR 

X3  = ROA 

e   = Error 

b. Model dua 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana : 

Y  = CSR 

α   = Konstanta 

β1 β2 β3  = Koefisien regresi 

X1  = LDR 

X2  = CAR 

X3  = ROA 

e   = Error 

c. Model tiga 

Y = α + β1X1 + e 
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Dimana : 

Y  = Nilai 

α   = Konstanta 

β1   = Koefisien regresi 

X1  = CSR 

e   = Error 

3. Multiple Regression Analysis (MRA) 

Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara 

variabel bebas dengan variabel moderasi, sehingga persamaan umumya adalah 

sebagai berikut: 

a. Persamaan Regresi untuk variabel pemoderasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada variabel Independen Loan to Deposit Ratio 

(LDR). 

Y=α+β1X1+β2M 

Dimana: 

Y  = Nilai Perusahaan 

X1  = LDR 

M  = Variabel Moderasi CSR 

b.   Persamaan Regresi untuk variabel pemoderasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada variabel Independen Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 

Y=α+β1X2+β2M 

Dimana: 
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Y  = Nilai Perusahaan 

X1  = CAR 

M  = Variabel Moderasi CSR 

c.  Persamaan Regresi untuk variabel pemoderasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada variabel Independen Return On Asset (ROA). 

Y=α+β1X3+β2M 

Dimana: 

Y  = Nilai Perusahaan 

X1  = ROA 

M  = Variabel Moderasi CSR 

Tambun (2013) menyatakan ada dua kali pengujian regresi, yang bertujuan 

untuk menguji keberadaan M (moderasi) sebagai pure moderator (sepenuhnya 

moderasi), quasi moderator (setengah moderasi), dan bukan variabel moderasi 

sama sekali. 

Cara melihatnya adalah membandingkan nilai signifikan uji regresi variabel 

X dan M dan regresi variabel X,M dan X.M. Dengan asumsi sebagai berikut: 

1) Pure moderator, apabila pengaruh dari M terhadap X pada output pertama 

dan pengaruh interaksi X.M pada output kedua, salah satunya signifikan. 

2) Quasi moderator, apabila pengaruh dari M terhadap X pada output pertama 

dan pengaruh interaksi X.M pada output kedua-duanya signifikan. 

3) Bukan moderator, apabila pengaruh dari M terhadap X pada output pertama 

dan pengaruh interaksi X.M pada output kedua, tidak ada satupun yang 

signifikan. 


