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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Dimana penelitian ini akan 

membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di 

perusahaan pertambangan dan manufaktur. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan manufaktur yang 

masuk dalam nominasi sustainability reporting award  2015 dan menerbitkan 

laporan keberlanjutan (sustainability report) pada tahun 2015. Maka diperoleh 

tujuh perusahaan manufaktur dan tujuh perusahaan pertambangan. 

Perusahaan manufaktur yang dijadikan objek penelitian adalah Asia Pulp & 

Paper (APP), PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP), PT Pupuk Indonesia 

(Persero) (PIHC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Kujang (PTPK), 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), dan PT Wijaya Karya (Persero) 

Tbk. (WIKA). 

Sedangkan perusahaan pertambangaan yang menjadi objek penelitian adalah 

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. 

(PTBA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), PT Kaltim Prima Coal 

(KPC), PT Pertamina EP Cepu (PEPC), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

(PGN), dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
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berasal dari dokumentasi publikasi perusahaan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  sustainability report pada perusahaan pertambangan dan 

manufaktur pada tahun 2015. Sebagai tambahan juga digunakan informasi lainnya 

yang berasal dari brosur perusahaan (majalah, buku, koran), data-data dari internet 

dan sumber lainnya terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. 

Dimana pengumpulan data dan informasi diperoleh dengan mengolah data yang 

bersumber dari literatur, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan media 

lainnya yang berhubungan. Metode studi dokumentasi juga digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan 

keberlanjutan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

a. Content Analysis 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan indeks GRI. Nilai indeks tersebut diperoleh dengan metode content 

analysis pada sustainability report perusahaan. Metode content analysis 

merupakan teknik analisis berbentuk dokumen dan teks yang berupaya 

menguantifikasi isi menurut kategori (indeks) yang sudah ditetapkan, dengan cara 

sistematis dan dapat diulang-ulang. Berikut rumus untuk menghitung besarnya 

disclosure level setelah scoring pada indeks GRI selesai dilakukan. 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 =
Jumlah skor item yang digunakan

Jumlah skor maksimum
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Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah adalah : 

1. Mendeskripsikan pengungkapan CSR menggunakan Indeks GRI yaitu

dengan metode skoring dari 0-1, dimana nilai 0 digunakan jika tidak ada

pengungkapan terkait item tersebut dan nilai 1 jika ada pengungkapan terkait

item tersebut.

2. Yang kedua membandingkan pengungkapan CSR menggunakan Indeks GRI

pada dua sektor  yaitu pertambangan dan manufaktur  dengan memberikan

rata-rata untuk tiap perusahaan kemudian dibandingkan.


