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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan manufaktur dan jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Tujuannya 

untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. Dalam hal ini variabel independennya ialah Likuiditas, 

ukuran perusahaan, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependennya ialah 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

C. Populasi dann Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan ialah perusahaan sektor manufaktur dan jasa 

yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Perusahaan yang tercatat di BEI 

digunakan sebagai populasi karena perusahaan tersebut mempunyai kewajiban 

untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan ke 

pihak luar perusahaan terutama stakeholder, dan sudah mencantumkan 

Corporate Social Responsibility dalam laporan tahunan perusahaan. 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling. Metode purposive sampling adalah 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana ada 
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syarat yang dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel (Adawiyah 

2013).  Perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan memiliki informasi mengenai pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility atau menerbitkan laporan keberlanjutan 

(sustainability report) selama periode 2014 - 2016. 

b. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan annual 

report untuk periode 31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2016. 

c. Data perusahaan disajikan secara lengkap dan sesuai dengan variabel 

yang diteliti. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility 

Disclosure diukur menggunakan pedoman Global Reporting Index (GRI) 

versi G4 yang merupakan pembaharuan dari versi G3. Katagori dalam GRI 

G4 terdapat 3 katagori yang meliputi ekonomi, lingkungan, dan social. 

Katagori dalam G4 terdapat 91 indikator yang dapat digunakan sebagai 

penilaian laporan keberlanjutan (sustainability report).  

Pengukuran dilakukan menggunakan content analysis. Pendekatan 

CSRDI menggunakan pendekatan dikotomi yang setiap item CSR dalam 
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instrumen penelitian diberi angka “1” jika mengungkapkan, sedangkan 

angka “0” jika tidak mengungkapkan. Perhitungan Corporate Social 

Responsibility Disclosure Index (CSRDI) sebagai berikut: 

𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝑗 =
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
 

Keterangan: 

CSRDIj  : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan J 

𝑋𝑖𝑗        : dummy variabel (1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i 

tidak diungkapkan)  

𝑛𝑗         : jumlah item untuk perusahaan J 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variable yang berdiri sendiri dan tidak 

tergantung variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel 

independen yaitu likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. 

Variabel yang dibahas adalah: 

a. Profitabilitas Perusahaan (ROA) 

Rasio profitabilitas bisa diukur menggunakan dengan beberapa 

rumus, diantaranya Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM), Operating Ratio, Return On Investment (ROI), Return On Equity 

(ROE), dan Return On Assets (ROA). Dalam penelitian ini, cara 

mengukur profitabilitas perusahaan menggunakan rumus ROA. 

Penggunaan ROA dalam penelitian ini didasarkan karena ROA 
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menggambarkan kinerja perusahaan dalam mengolah asset dan 

mendapatkan pendapatan untuk menghasilkan laba. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

b. Likuiditas Perusahaan 

Likuiditas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat 

waktu.  Semakin tinggi likuiditas, maka perusahaan tersebut memiliki 

kondisi keuangan yang kuat. Perusahaan yang memiliki kondisi 

keuangan yang kuat akan mengungkapkan lebih banyak informasi 

dibanding perusahaan yang keuangan nya lemah (Maiyarni, Susfayetti et 

al. 2014). 

𝐶𝑅 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan alat untuk mengukur besar 

kecilnya perusahaan. Total aset merupakan total sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian diukur 

dengan nilai total asset. Total asset perusahaan yang besar pasti 

memerlukan sumber daya yang banyak pula untuk menjalankan kegiatan 

usahanya. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total 

assets yang ditransformasikan dalam log natural of total assets value 

untuk menyamakan nilai dengan variabel lain karena total asset lebih 

besar dibanding variabel lainnya. 
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𝑆𝑖𝑧𝑒 = ln 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data 

sekunder, berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang berakhir 

31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2016 dan laporan keberlanjutan 

(sustainability report). Data tersebut bisa didapat melalui website masing-

masing perusahaan sektor manufaktur dan jasa dan situs resmi BEI 

(www.bei.go.id).  

 

F. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan cara dokumentasi. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk memeroleh data yang sudah jadi dan sudah 

diolah oleh orang lain. Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mencatat 

ulang atau men-download informasi yang diperlukan dari laporan posisi 

keuangan perusahaan dan laporan keberlanjutan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistic deskriptif dan 

statistic inferensial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistic 

deskriptif, karena dapat menganalisa gambaran tingkat penggunaan Corporate 

Social Responsibility dalam laporan pengungkapan yang dibuat oleh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan gambaran umum 

http://www.bei.go.id/
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mengenai likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan SPSS versi 24. Uji yang digunakan peneliti 

diantaranya: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Perhitungan menggunakan statistic deskriptif untuk memberikan 

gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi berganda, dilakukan uji 

klasik lebih dahulu. Tujuannya agar variabel independen atas variabel 

dependen tidak bias atau menyimpang. Uji asumsi klasik sebagai berikut: 

➢ Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran 

data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk 

menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau 

diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman dalam 

pengujian empiris, data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), 

maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. 

Untuk memberikan kepastian data berdistribusi normal atau 

tidak, sebaiknya dilakukan uji normalitas. Karena belum tentu data 

yang berjumlah lebih dari 30 pasti bisa berdistribusi normal, demikian 

sebaliknya data yang berjumlah kurang dari 30 belum tentu tidak 



26 
 

berdistribusi normal, untuk itu perlu pembuktian. Ada dua acara untuk 

mendeteksi normalitas ialah dengan analisis grafik dan uji statistic. 

Pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov Smirnov Test 

yakni dengan ketentuan nilai signifikasi >0,05 yang artinya nilai 

residual berdistribusi normal. Sedangkan nilai siginifikasi <0,05, maka 

nilai residual tidak berdistribusi normal. 

➢ Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna antar variabel independen dalam model 

regresi atau untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi 

antar variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi yang 

cukup tinggi (>0,10), maka variabel mempunyai indikasi 

multikolinearitas. Multikolinearitas juga dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi, karena: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
 

Nilai cutoff yang umumnya untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adanya nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10. 

➢ Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 



27 
 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Mendeteksi ada tidaknya 

Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu dalam grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

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

Selain melihat grafik scatterplot, peneliti juga menggunakan Uji 

Glejser. Jika variabel independen menunjukkan signifikan secara 

statistik memengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil dari SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa 

tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 

memengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut. 

➢ Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi.  

Dalam penelitian ini menggunakan cara “Uji Durbin-Watson” 

untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Uji Durbin Watson 
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digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 

konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara 

variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah 

𝐻0 : tidak ada autokorelasi 

𝐻𝑎 : ada autokorelasi 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

(+) 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

(+) 

Tidak ada 

alasan 

dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi (-) Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi (-) Tidak ada 

alasan 

4 –du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi 

(+) atau (-) 

Diterima Du < d <4 - du 

 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat 

hubungan variabel likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

sector manufaktur dan jasa, dengan menggunakan model regresi Ordinary 

Least Square (OLS). Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji 

asumsi klasik terlebih dulu agar model regresi bebas dari bias. 

Persamaannya sebagai berikut: 

𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝑅 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴 + 𝑒 

Keterangan: 

Tabel 3.1 

Tabel Penentu Uji Korelasi 
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CSRDI : Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

α  : Konstanta 

𝛽𝑥  : Koefisien 

CR : Likuiditas 

SIZE : Ukuran Perusahaan 

ROA : Profitabilitas 

 

4. Uji Hipotesis 

➢ Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 

prosentasi pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu 

dengan penejelasan sebagai berikut: 

✓ Jika nilai adjusted 𝑅2 = 0, berarti tidak ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

✓ Jika nilai adjusted 𝑅2 = 1, berarti naik atau turunnya variabel 

terikat (Y) 100% dipengaruhi oleh variabel bebas (X). 

✓ Jika nilai adjusted 𝑅2 beerada diantara 0 dan 1 (0 < 𝑅2 < 1), maka 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap naik turunnya 

variabel terikat adalah sesuai dengan nilai 𝑅2 itu sendiri dan 

sebaliknya berasal dari factor lain. 
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➢ Uji T dan Uji F 

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Uji T dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 

T masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan 

SPSS dengan significance level 0,05 (α = 5%). Kriteria penerimaan 

hipotesis sebagai berikut: 

✓ Hipotesis 1 diterima, jika p-value < 0,05 dan 𝑏1 > 0 

✓ Hipotesis 2 diterima, jika p-value < 0,05 dan 𝑏2 < 0 

✓ Hipotesis 3 diterima, jika p-value < 0,05 dan 𝑏3 > 0 

✓ Hipotesis 4 diterima, jika p-value < 0,05 dan 𝑏4 > 0 

Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

independen. Uji F dideteksi dengan melihat nilai F-value, apabila F-

vaalue > F table, maka persamaan regresi bernilai signifikan. Uji F 

juga bisa dideteksi dari nilai probabilitas F, apabila nilai probabilitas 

F lebih kecil dari α= 0,05, maka persamaan regresi secara signifikan 

memengaruhi variabel dependen. 

 


