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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini merupakan penelitan asosiatif. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang menganalisis hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. 

Dalam hal ini penelitian mengacu pada data yang berupa angka angka sehingga 

dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat kuantitatif.  

B. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam 

index LQ45 di BEI. Teknik pengambilan sampel penelitian didasarkan pada 

purposive judment sampling dengan tujuan untuk mendapat sampel yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Purposive judment sampling adalah 

penentuan sampel dan pemilihan masing-masing item sampelnya diambil dengan 

dasar keputusan (judgment) yang masuk akal menurut pengambil sampel, 

Suharyadi (2004). Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel dalam 

penelitian ini adalah 

1. Perusahaan yang tetap tergolong LQ45 di BEI selama periode tahun 2012-

2015. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan annual report lengkap periode 2012-2015. 

3. Perusahaan tersebut menyediakan informasi terkait pelaksanaan CSR. 

 Untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria, sebelumnya dilakukan 

pemindaian daftar-daftar perusahaan yang masuk kelompok LQ45 mulai dari 

periode awal penelitian hingga akhir periode penelitian, hanya perusahaan yang 
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terdaftar secara terus menerus yang dijadikan sampel penelitian, karena di setiap 

periode daftar perusahaan yang masuk kelompok LQ45 berbeda. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen Kinerja Keuangan Perusahaan 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, 

baik secara positif ataupun negatif (Sekaran, 2003, dalam Eko, 2011). Kinerja 

Keuangan Perusahaan dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan ROA 

(Return On Assets), ROE (Return On Asset)  pertahun. 

ROA adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan aset untuk 

mengukur tingkat pengembalian investasi. ROA ini juga merupakan ukuran 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset 

yang dimilikinya. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 ROE ini menunjukkan kemampuan dalam mengelola modal yang tersedia untuk 

mendapatkan keuntungan (laba) terutama bagi pemegang saham. Semakin tinggi 

return maka semakin baik karena berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan 

kembali akan semakin besar juga.  

𝑅𝑂𝐸 =  
Laba Bersih 

Jumlah Ekuitas 
 

2. Variabel Independen Corporate Social Responsibility 

 Dalam penelitian ini CSR diukur dengan item pengungkapan sosial yang 

berjumlah 78 item yang telah digunakan oleh Hackston & Millne dimana akan 
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dilakukan analisis content yaitu melihat seberapa banyak informasi yang di sajikan 

dalam CSR 

𝐶𝑆𝐷 =
𝑛

𝑘
 x 100% 

Keterangan: 

CSD =  indeks Pengungkapan yang dipenuhi 

n =  dimana 1 = jika item n diungkapkan; 0 = jika item n 

    tidak diungkapkan  

k =  jumlah item GRI  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

annual report dan laporan CSR Perusahaan pada tahun 2012-2015, yang diperoleh 

dari data annual report yang tersedia di IDX (Indonesian Stock Exchanges) tahun 

2012-2015.  

Alasan peneliti menggunakan data sekunder adalah karena data sekunder lebih 

mudah diperoleh, biayanya lebih murah, serta lebih dapat dipercaya keabsahannya 

karena laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan terutama dengan cara studi 

dokumentasi, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

berupa laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan sampel pada 

periode tahun 2012-2015 di website BEI (www.idx.co.id). Pengumpulan data 

http://www.idx.co.id/
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dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan yang terpilih 

menjadi sampel.  

F. Teknik Analisis Data  

1. Content Analysis 

 Content analysis digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Semakin banyak item yang diungkapkan perusahaan maka angka 

indeks yang diperoleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Angka indeks yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan CSR. 

Pengungkapan CSR merupakan data yang diungkap oleh perusahaan berkaitan 

dengan aktivitas sosialnya yang meliputi tema lingkungan, energi,kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan 

masyarakat dan umum. Check list dilakukan dengan melihat pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup tujuh kategori, yaitu; 

lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, 

produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Peneliti menggunakan lembar check 

list pengungkapan tanggung jawab sosial yang digunakan oleh Hackston dan Milne 

(1996) dalam penelitiannya mengenai pengungkapan sosial di New Zealand. 

2. Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi dari variabel random yang kontinyu dan 

merupakan distribusi yang simetris. Untuk menguji normalitasnya, maka salah satu 

cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode Kolmogorov 

Smirnov. Normalitas data terpenuhi apabila nilai signifikansi (probabilitas) > α 
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(0,05) dan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka sebaran atau distribusi data tidak 

normal. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi 

Analisis regresi yang digunakan akan valid bila data terdistribusi secara normal, 

bebas dari autokorelasi dan heteroskedastisitas. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang dicerminkan dalam Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE) sementara variabel independenya yaitu skor 

CSR. Persamaan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Y (ROE) = a + β1 X1 + e 

Y (ROE) = a + β1 X1 + e 

Keterangan: 

Y  : Kinerja Keuangan (ROA, ROE) 

a  : konstanta 

β1 : koefisien regresi 

X1  : Corporate Social Responsibility (CSR) 

e  : Random error 

b. Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang kecil 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
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memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen (Ghozali, 2013)  

 


