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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Asosiatif. Penelitian asositif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh hubungan antara 

satu variabel dengan variabel-variabel lainnya (Ulum dan Juanda, 2016). Penelitian 

ini menjelaskan bahwa sustainability report memiliki pengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

 

B.  Populasi dan Teknik Penentuan Sample 

Populasi dari penelitian ini ialah perusahaan-perusahaan BUMN yang 

mengeluarkan sustainability report periode 2013-2015. Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 118 perusahaan.  

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015). Salah satu tenik sampel ini ialah 

purposive sampling. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling yaitu sampel yang dipilih atas dasar 

kesesuaian karakteristik dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan 

(Indriantoro dan Supomo, 2012:131). Perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode purposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu, ada  13 
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perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan yang terdaftar di BUMN  

2. Perusahaan yang mempublikasikan annual report tahun 2013-2015 

3. Perusahaan yang mempublikasikan sustainability report atau laporan 

keberlanjutan tahun 2013-2015 

 

C. Definisi Operasional dan Penentuan Variabel 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian pada 

suatu penelitian (Arikunto, 2010:161). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

bukti empiris adanya pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan.  

1. Variable Dependen (Y) 

Variable dependen dalam penelitian ini ialah kinerja keuangan. ROA 

(Return On Asset) adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk 

menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Menurut Ratih (2011:19) ROA menunjukkan 

profitabilitas perusahaan dalam penggunaan asetnya tanpa membedakan 

dari mana sumber pendanaannya. Rasio ROA ini sering dipakai manajemen 

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja 

operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, 

disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva 

tersebut. Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan dan 
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semakin baik posisi keuangan dari segi penggunaan aktiva perusahaan 

(Fahmi,2012). 

Dalam penelitian ini indikator ROA menggunakan laba setelah bunga 

dan pajak atau Earning After Interest and Tax (EAT) karena laba tersebut 

merupakan laba riil dari keseluruhan operasional perusahaan setelah 

dikurangkan dengan beban-beban perusahaan.  

Rumus ROA adalah sebagai berikut : 

 

2. Variable Independent (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

Sustainability Report. Pengungkapan Sustainability Report didefinisikan 

sebagai data yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas 

sosial yang dilakukan perusahaan yang meliputi : 

a. Pengungkapan kinerja ekonomi 𝑋1 

Kinerja ekonomi disni ialah menyangkut dampak yang dihasilkan 

perusahaan pada kondisi ekonomi dari stakeholder dan pada system 

ekonomi di tingkat local, nasional dan global.  

b. Pengungkapan kinerja social 𝑋2 

Kinerja social yang dimaksudkan ialah kegiatan social yang 

dilakukan perusahaan, apa saja yang sudah dilakukan dan 

bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. 

c. Pengungkapan kinerja lingkungan 𝑋3 
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Menyangkut dampak yang dihasilkan dari perusahaan terhadap 

makhluk di bumi dan lingkungan sekitar termasuk ekosistem, tanah, 

udara dan air.  

Variabel ini diukur sesuai dengan SRDI (Sustainability Report 

Disclosure Index) dengan Global Reporting Initiative (GRI) yang 

merupakan sebuah kerangka pelaporan untuk membuat laporan 

pertanggung jawaban perusahaan (sustainability report). GRI telah 

melakukan pembaruan yaitu GRI G4 yang merupakan penyempurna 

dari GRI G3 (Neraca, 2014).  

SRDI memberikan nilai 1 jika item tersebut diungkapkan dan jika tidak 

diungkapkan maka akan diberi nilai 0, kemudian dijumlahkan secara keseuluruhan. 

Setelah itu skor tersebut dimasukan kedalam rumus SRDI : 

𝑆𝑅𝐷𝐼 =
𝑛

𝑘
 

Keterangan : 

SRDI = sustainability report disclosure Index Perusahaan 

n = jumlah item yang diungkapkan perusahaan 

k = jumlah item yang diharapkan diungkapkan 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1.  Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data). 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:147) data sekunder merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 



35 

 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan sustainability report dari website 

perusahaan, website BUMN dan website National Center of Sustainability Report 

yang dibutuhkan untuk tahun 2013-2015. 

2. Sumber Data  

Sumber data dari penelitian ini ialah website BUMN dan website perusahaan yang 

terkait. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Menurut Arikunto (2010:274), metode dokumentasi merupakan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan metode yang menjelaskan dan 

menggambarkan karakteristik data agar hasil penelitian dapat memberikan 

hasil penelitian yang jelas. 

2. Analisi Regresi  

Melakukan regresi linear berganda untuk menguji adanya pengaruh 

variable penguungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan 
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perusahaan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut : 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼 +  𝛽1𝑋1𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖,𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖,𝑡 + 𝑒 

Keterangan : 

Y = Kinerja keuangan perusahaan  

α = Konstanta 

β1  = Koefisien regresi linear berganda 

X1 = Pengungkapan kinerja ekonomi 

X2 = Pengungkapan kinerja social 

X3 = Pengungkapan kinerja lingkungan  

i = Tahun  

 t = Perusahaan  

e = Eror  

3. Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Menurut Santoso (2010:43) uji normalitas berguna untuk 

mengetahui  apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati 

distribusi normal, yakni distribusi dengan bentuk lonceng (bell shaped). 

Uji normalitas pada multivariate sangat kompleks karena harus 

dilakukan pada seluruh variabel secara bersama-sama. Namun, uji ini 

bisa juga dilakukan pada setiap variabel, dengan logika bahwa jika secara 

individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normal, maka 
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secara bersama-sama variabel tersebut bisa dianggap memenuhi asumsi 

normalitas.  

B.Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2005). Dimana seperti diketahui bahwa dalam data jenis ini 

sering muncul problem autokorelasi yang dapat saling “mengganggu” 

antar data (Ghozali, 2005). 

C.Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian daei residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heterokedastisitas menggambarkan nilai 

hubungan antara lain yang diprediksi dengan studentized deleted residual 

nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilihat dari pola gambar scatterplot mod. 

D. Pengujian hipotesis (simple regression)

1. Uji koefisien determinasi 𝑅2

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi 

variable dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi 

berarti semakin besar kemampuan variable dependen dalam 

menejlaskan variable dependen dan juga sebaliknya. 
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2. Uji Regresi Parsial (uji t)

Pengujian untuk mengetahui kemampuan variable 

independen dalam menjelaskan perilaku variable dependen dengan 

uji statistic t. pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikasi 

level 0,05 (alpha = 5%) 

3. Uji Statistik f

Merupakan uji model yang menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali 2007). Pengujian dilaukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :  

1. Jika nilai signifikansi f > 0,05 maka hipotesis diterima

(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikansi f ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  


