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     BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini 

termasuk dalam tipe penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah jenis penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel 

yang lain (Ulum dan Juanda 2016). Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh 

corporate social responbility disclosure terhadap reaksi investor. 

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016). Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari perusahaan pertambangan dan 

manufaktur  yang terdaftar di BEI periode pengamatan tahun 2014-2016, annual 

report dan sustainablity report yang dipublikasikan di website perusahaan. 

C. Teknik Perolehan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data 

yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Peneliti tinggal memanfaatkan 

data tersebut (Ulum dan Juanda 2016). Dalam hal ini data laporan keuangan dan 
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sustainability report diperoleh melalui website resmi dari masing-masing 

perusahaan. 

D. Populasi Dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yang 

merupakan metode penetapan sampel yang berdasarkan kreteria-kreteria tertentu 

berdasarkan maksud dan tujuan yang telah di tentukan penelti. Alasan dipilihnya 

perusahaan pada sektor pertambangan dan manufaktur karena perusahaan 

pertambangan dan manufaktur sebagai salah satu perusahaan yang kegiatan 

operasionalnya menggunakan sumber daya alam dan berdampak secara langsung 

terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, maka diwajibkan untuk 

mengungkapkan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 

terutama terhadap dampak negatif yang terjadi pada saat proses pertambangan dan 

produksi yang telah dilakukan. Adapun kriteria yang ditentukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan pertambangan dan manufaktur yang memiliki data harga saham 

harian dan IHSG hingga 3-128 hari. 

2. Perusahaan pertambangan dan manufaktur yang memiliki laporan keberlanjutan 

(sustainability report) tahun 2014-2016. 

3. Perusahaan pertambangan dan manufaktur yang menyediakan data-data lengkap 

sesuai dengan variabel yang dibutuhkan. 
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4. Perusahaan pertambangan dan manufaktur yang mngungkapkan program 

Corporate Social Responbility Disclosure. 

5. Perusahaan pertambangan dan manufaktur yang memiliki data jumlah saham 

yang beredar periode 2014-2016. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menganalisis secara empiris variabel - variabel yang  

berpengaruh terhadap reaksi investor. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel dalam penelitian ini 

diantaranya : variabel independen adalah Corporate Social Responbility 

Disclosure. Sedangkan variabel dependen adalah reaksi investor. 

1. Variabel Independen 

Corporate Social Responbility (CSR) Disclosure  

 Tanggung jawab sosial atau Corporate Social responsibility (CSR) adalah 

suatu komite yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan 

berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunikasi dan lingkungan 

sekitarnya serta masyarakat luas, jadi selain mempunyai kewajiban ekonomis dan 

legal kepada shareholder, perusahaan juga diharapkan memiliki perhatian kapada 

stakeholders (Mathews, 1997). 

Pada dasarnya untuk menghitung CSRI (Corporate Social Responbility 

Index) dapat menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam 

instrument penelitian diberi nilai 0 jika tidak diungkapkan dan nilai 1 jika 

diungkapkan (Haniffa et al dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya, skor 
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CSRI𝑗 =  
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
 

 

dari setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap 

perusahaan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

𝐶𝑆𝑅𝐼𝑗  : Corporate Social Responbility Disclosure Index Perusahaan j 

𝑋𝑖𝑗  : criteria variable: 1 = jika item I diungkapkan; 0 = jika I tidak  

diungkapkan  

𝑛𝑗   : jumlah item untuk perusahaan j, 𝑛𝑗  ≤ 91 

Dengan demikian, 0 ≤ 𝐶𝑆𝑅𝐼𝑗 ≤ 1 

2. Variabel Dependen 

2.1 Reaksi Investor (𝐑𝐓𝐍𝒊.𝒕) 

 Abnormal Return (AR)  

Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah abnormal  return. 

abnormal return merupakan return  tidak  normal  yang  ditunjukan  oleh  selisih  

antara return realiasi dengan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

adalah return yang diharapkan investor, sedangkan kelebihan atau kekurangan dari 

return yang diharapkan adalah abnormal return. Pengukuran expected return untuk 

menghitung abnormal  return dalam  penelitian  ini  menggunakan market-adjusted 

model. Dalam  (Hartono, 2003) market-adjusted  model  mengasumsikan  bahwa 

pengukuran expected return saham perusahaan  yang terbaik adalah return indeks 

pasar.  Dengan menggunakan metode ini, maka tidak perlu menggunakan  periode 
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estimai untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi 

adalah  sama  dengan  indeks  pasar.  Berikut  adalah  rumus  untuk  menghitung 

abnormal return: 

a)  Return saham individu untuk estimation period. 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = Abnormal return perusahaan i pada periode ke- t 

𝑅𝑖𝑡 = Return perusahaan pada periode ke-t 

𝑅𝑚𝑡      = Return indeks pasar harian pada periode ke-t 

Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dahulu harus mencari Return 

saham harian dan Return pasar harian.return saham harian dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

 

 

𝑅𝑖,𝑡 = returns saham perusahaan i pada hari r 

𝑃𝑖,𝑡 = harga penutupan saham i pada hari t 

𝑃𝑖,𝑡−1 = harga penutupan saham i pada hari t-1 

Dan untuk mengetahui Return pasar harian dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

𝑅𝑚, 𝑡 = returns indeks pasar harian 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 

 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
 

 

𝑅𝑚, 𝑡 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
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𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 = indeks harga saham gabungan pada hari t 

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1 = indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

Periode pengamatan yang dilakukan untuk menghitung abnormal return 

selama  7 hari, yaitu 3 hari sebelum tanggal publikasi sustainability report, 1 hari 

pada saat terjadinya peristiwa (event day) atau tanggal dipublikasikannya 

sustainability report, dan 3 hari setelah tanggal publikasi. Alasan pengambilan 

periode pengamatan selama 7 hari adalah untuk menghindari confounding effect 

akibat pengumuman stock split, merger atau corporate action lainnya (vijaya dalam 

Astuti et al, 2015). Periode jendela masing-masing perusahaan  terlihat pada 

gambar 3.1. Hartono (2003) menyatakan bahwa, lama dari jendela  yang umum 

digunakan berkisar 3 hari sampai dengan 121 hari untuk data harian. 

Gambar 3.1 

Periode pengamatan Abnormal Return 

 

 

 

 

Periode  jendela  ini  melibatkan  periode sebelum publikasi laporan keuangan, 

karena menurut (Hartono, 2003) periode jendela yang  melibatkan  hari  sebelum  

peristiwa  digunakan  untuk  mengetahui  apakah terjadi   kebocoran   informasi. 

Untuk dapat meguji nilai abnormal return selama 7 hari  dengan maka abnormal 

return diakumulasikan (CAR). Perhitungan CAR (cumulative abnormal return) 

untuk  masing-masing  perusahaan  merupakan  akumulasi dari  rata-rata abnormal 

t-3 t0 = Publikasi 

Laporan Keuangan 

t+3 
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return selama  periode  7  hari  periode  jendela  yang  berakhir  pada  t+3,  dengan 

menggunakan rumus berikut ini: 

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖,[𝑡1,2] = cumulative abnormal return perusahaan i pada hari ke t dan [t1,t2] 

F. Teknik Analisis Data 

F.1. Content Analysis 

Analisis ini dilakukan dengan memberikan checklist terhadap item CSR 

yang diungkapkan pada sustainability report masing-masing perusahaan.  

Setelah dilakukan checklist, tahapan berikutnya dilakukan penjumlahan 

terhadap item yang diungkapkan pada masing-masing perusahaan untuk 

memunculkan satu angka bagi masing-masing  perusahaan dengan  cara 

menjumlahkan  skor  pengungkapan  dibagi dengan total indikator pengungkapan: 

𝐶𝑆𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛
 × 100 

 

F.2. Persamaan Regresi Sederhana 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhana (simple linier regression) karena penelitian ini hanya memiliki satu 

variabel independen yaitu Corporate Social Responbility (CSR). Regresi sederhana 

merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan 

linier antara satu variabel independen dan satu variabel dependen (Ghozali, 2006).  

 

𝐶𝐴𝑅𝑖,[𝑡1,2] =  ∑𝐴𝑅𝑖𝑡 
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F.3 Uji Hipotesis 

F.3.1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik tidak digunakan, karena asumsi klasik 

digunakan untuk dua variabel dependen atau lebih (Ghozali, 2006). Karena 

penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas maka digunakan uji 

normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji statistik F dan 

uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. 

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal 

P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Uji 

normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, apabila tidak hati-hati uji grafik 

secara visual terlihat normal tetapi secara statistik bisa sebaliknya (Ghozali, 2006). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini normalitas data dideteksi dengan melihat nilai 

kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung 

dengan rumus : 

𝑍𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠

√6
𝑁

 

Sedangkan nilai Z kurtosis dapat dihitung dengan rumus : 
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𝑍𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

√24
𝑁

 

Dimana, N adalah jumlah sampel penelitian. Adapun kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

a. Jika data memiliki nilai ZSkewness dan Z kurtosis < -1,96 berarti data 

memiliki kecondongan kanan dan memiliki keruncingan Leptokurtik. 

b. Jika data memiliki nilai ZSkewness dan Z kurtosis > +1,96 berarti data 

memiliki kecondongan kiri dan memiliki keruncingan Platikurtik. 

c. Jika data memiliki nilai ZSkewness dan Z kurtosis antara -1,96 dan +1,96, 

berarti data mendekati simetris dan memiliki keruncingan Mesokurtik. 

F.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskeastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan laintetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi 

Heteroskesdatisitas. Kebanyakan data Crossection mengandung situasi 

Heteroskesdatisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar). 

Dasar analisis : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskadastisitas. 

F.3.3 Uji Linearitas 

 Uji linieritas bertujuan untuk menguji bentuk hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah linier atau tidak. Untuk menguji asumsi 

linieritas digunakan uji kurva linier, dengan menggunakan kriteria p-value yang 

lebih kecil dari alpha 5% menunjukkan bahwa hubungannya adalah linier. 

F.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis 

regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi 

sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-

Watson. 

F.3.5. Uji Statistik F 

Uji statistik F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang 

diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang 

diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Kriteria uji F dengan menggunakan SPSS adalah sebagai 

berikut : 

a. Jika Sig F < 0,05 maka model regresi layak. 

b. Jika Sig F > 0,05 maka model regresi tidak layak. 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Autokorelasi
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F.3.6. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai 

variabel independen. Kriteria uji t dengan menggunakan SPSS adalah sebagai 

berikut : 

a. Jika Sig t < 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen. 

b. Jika Sig t > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen 

F.3.7. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai R2, maka semakin 

terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependennya. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

 


