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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek untuk penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian asosiatif kausal. Menurut (Sugiyono, 2010: 

31), penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau menjelaskan pengaruh 

variabel independen terhadap pengaruh dependen.  

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage.  

a. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Y) 

Menurut (Retno, 2006: 13), menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan 

untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata 

kelola perusahaan yang semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi 

mengenai aktivitas sosialnya. Sedangkan definisi operasional praktek pengungkapan 

sosial yang diterapkan dalam penelitian ini adalah banyaknya item-item 
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pengungkapan sosial yang diungkapkan dalam laporan tahunan yang dikeluarkan  

oleh perusahaan. 

Variabel pengungkapan sosial perusahaan diukur dengan metode content analysis. 

Content analysis adalah suatu metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama 

untuk ditulis dalam berbagai kelompok (kategori) tergantung pada kriteria yang 

ditentukan. Agar content analysis dapat dilaksanakan dengan cara yang replicable 

maka dapat dilakukan salah satunya dengan cara checklist. 

Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan sosial perusahaan dalam 3 

indikator yaitu: indikator kemasyarakatan, indikator ketenaga kerjaan, dan indikator 

lingkungan. 

Item pengungkapan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk indeks 

pengungkapan sosial. Skala pengukuran yang digunakan adalah dengan memberi skor 

1 untuk perusahaan  yang terdapat item pengungkapan tersebut ada dalam laporan 

tahunan perusahaan, dan jika item pengungkapan tersebut tidak ada dalam laporan 

tahunan perusahaan maka diberi skor 0. Dapat dinotasikan dalam rumus sebagai 

berikut:  

𝐶𝑆𝐷 =  
𝑉

𝑀
 

Keterangan:  

CSD : indeks pengungkapan perusahaan  

V : Jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan oleh perusahaan  

M : Jumlah item yang diharapkan diungkapkan oleh perusahaan 
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b. Ukuran Perusahaan (X1) 

Menurut (Aristya, 2010: 6), size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan 

dapat dinyatakan dengan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total 

aktiva, total aktiva tetap, omset penjualan dan jumlah karyawan di dalam suatu 

perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan log natural of total assets. Ukuran 

perusahaan diukur dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan, kemudian akan 

ditransformasikan dalam logaritma natural untuk menyamakan nilai dengan variabel 

lain dikarenakan total aktiva perusahaan nilainya relative besar dibandingkan 

variabel-variabel lain dalam penelitian ini. 

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus: 

SIZE = Log Total Aktiva Perusahaan 

c. Profitabilitas (X2) 

Menurut (Amelia, 2012: 71), Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada 

periode akuntansi. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur 

tingkat ukuran perusahaan ini adalah Return On Asset (ROA). Return On Asset 

(ROA) merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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d. Leverage (X3) 

Menurut (Adhi, 2011: 7), Leverage keuangan (ratio leverage) adalah 

perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membelanjai/ membiayai 

perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan 

(kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan. Rasio tersebut 

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Dalam 

penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage adalah 

Debt To Equity Ratio (DER). 

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus: 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2014. Sedangkan untuk teknik sampling 

yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel 

merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah: 

1. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan pengungkapan sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2014 secara 
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berturut-turut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan memenuhi kriteria item pengungkapan dari tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan pada periode 2013-2014. 

Dari kriteria purposive sampling di atas maka peneliti mendapatkan 22 

perusahaan pertambangan setiap tahunnya dengan total 40 perusahaan yang termasuk 

dalam populasi penelitian. Berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian: 

Tabel 3.1  

Pemilihan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan pertambangan yang mengungkapkan 

annual report tahun 2013-2014  

44 

2 Perusahaan yang belum mengungkapkan annual 

report tahun 2013-2014 

(22) 

 Data yang di analisis 22 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2014. Data yang digunakan 

adalah laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. Alasan dipilihnya periode waktu 

tersebut karena laporan tahunan pada periode 2013-2014 merupakan data yang 

diperoleh melalui Pojok BEI Universitas Muhammadiyah Malang. Website Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun website resmi masing-masing perusahaan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 2013-2014. Data tersebut diperoleh 

melalaui situs yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia yakni, www.idx.co.id, pojok 

Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang dan situs-situs yang 

menyediakan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka atau literature 

melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan informasi yang dibutuhkan, juga dijadikan sumber pengumpulan data. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik deskriptif  

Statistik deskriptif didefinisikan suatu metode dalam mengorganisis dan 

menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai 

suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain: frekuensi, 

tendensi sentral (mean, median dan modus), disperse (standar deviasi dan varian) dan 

koefisien korelasi antara variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik 

deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran construct yang digunakan dalam 

penelitian (Ghozali, 2006: 47). 

http://www.idx.co.id/
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2. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal dan bebas dari asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Setelah data berhasil dikumpulkan, 

sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap 

penyimpangan asumsi klasik, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006: 

47). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau 

tidak menggunakan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik. 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir 

sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. 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 bebas (Ghozali, 2007: 48). Untuk menguji adanya 

multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan 

perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas 

terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih dari 95% . Dan nilai VIF lebih besar dari 10, 
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apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2006: 48), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual satu pengamat ke 

pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scetterplot antara SRESID 

dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. 

Sedangkan variabel dependennya adalah indeks pengungkapan tanggung jawab sosial 
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perusahaan. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

Keterangan: 

Y : Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

a : Konstanta 

X1 : Ukuran perusahaan 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Leverage 

b : Koefisien regresi 

e : Error 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Uji t (Uji Parsial) 

Menurut (Ghozali, 2006: 50) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 

(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 
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a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). 

Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Uji F (Uji Simultan) 

Menurut (Ghozali, 2006: 50) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah 

sebagi berikut: 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). 

Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel indpenden (X1, X2, dan X3) 
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secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa 

besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

Jika nilai Adjusted R2 semakin besar atau semakin mendekati angka 1, maka 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen semakin sempurna, atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model dapat menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Dapat 

juga dikatakan bahwa Adjusted R²=0 berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terkait, sedangkan Adjusted R²=1 menandakan suatu hubungan yang 

sempurna. 

 


