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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Menurut Juanda & Ulum (2016), jenis 

penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang  bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antar variabel. Dalam hal ini hubungan yang dimaksud dapat berupa 

korelasi maupun kausalitas antar dua variabel atau lebih. Pada jenis penelitian ini 

setidaknya atau minimal memiliki dua variabel yang akan diteliti. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan populasi seluruh perusahaan yang bergerak disektor 

kelapa sawit yang terdaftar di BEI tahun 2016. Adapun teknik penentuan sampel 

yang diteliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil 

sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan 

penelitian dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan mengungkapkan laporan tahunan perusahaan tahun 2016.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel 

independen dan dependen. Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lain, dimana variabel ini tidak terikat oleh variabel 
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lain. Dalam gambar arah huubungan antar variabel, variabel independen 

ditinggakalkan oleh anak panah. Pada penelitian ini variabel independennya 

adalah karakteristik perusahaan yang diwakilkan oleh ukuran dewan komisaris, 

size, profitabilitas, dan leverage. Varibel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi variabel independen. Variabel ini selalu terikat oleh variabel lain, 

dan dalam gambar arah hubungan antar variabel, variabel ini dituju anak panah. 

Dalam peneilitian ini variabel dependen tersebut adalah CSR. 

Gambar 3.1 
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2. Pengukuran Variabel 

a. Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini adalah jumlah dari 

dewan komisaris dalam perusahaan tersebut. Untuk mengukur seberapa 

besar jumlah dewan komisaris, peneliti konsisten menggunakan pengukuran 

yang sama dengan Sembiring (2005) yaitu dilihat dari banyaknya jumlah 
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dewan komisaris perusahaan. Adapun rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 

   UDK =  ∑ Dewan Komisaris 

 

b. Size 

Size merupakan ukuran suatu perusahaan dimana dalah hal ini 

menunjukan seberapa besar peusahaan itu. Untuk mengurangi perbedaan 

yang signifikan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Maka, 

ukuran perusahaan diproksikan dengan log total aset. Sehingga data total 

aset dapat terdistribusi normal. Adapun rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 

   𝑆𝑖𝑧𝑒 =  log(Total Aset) 

 

c. Profitabilitas 

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Terdapat beberapa ukuran dalam menentukan 

profitabilitas perusahaan diantaranya ROE (Reurn On Equity), ROA 

(Return On Asset), Netprofit Margin. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan ROA sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan. Peneliti memilih menggunakan alat ukur ROA dikarenakan 

peneliti beranggapan dengan total aktiva perusahaan sebagai alat ukur size 

perusahaan, peneliti ingin mengetahui tingkat efektifitas perusahaan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 
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dimilikinya. Variabel ini diukur dengan laba bersih sesudah pajak dibagi 

dengan total aktiva. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut: 

   ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

 

d. Leverage 

Leverage menunjukan struktur pendanaan suatu perusahaan. Dalam 

hal ini juga dapat diartikan ketergantungan pendanaan aktivitas operasi 

perusahaan berdasarkan jumlah utang perusahaan, dengan demikian 

leverage juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan, 

Sembiring (2005). Terdapat beberapa alat ukur dalam meneliti vaeiabel ini, 

diantaranya Debt Ratio (DR), Debt to Equity Ratio (DER), dll. Peneliti 

menggunakan indikator yang digunakan adalah Debt Ratio (DR) sebagai 

alat ukur variabel ini. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar tingkat pendaan perusahaan melalui hutang berdasarkan total 

aset yang dimiliki perusahaan. Variabel ini diukur dengan membagi total 

kewajiban perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Adapun rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

   DR =  
Total Kewajiban

Total Aset
 

 

e. Corporate Social Responsibility (CSR) 

  Beberapa penelitian menggunakan GRI 4 (Global Reporting 

Initiative 4) untuk mengukur seberapa besar luas pengungkapan CSR. 
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Namun, penelitian ini menggunakan checklist data dalam mengukur CSR. 

Metode ini diungkapkan oleh Heckton dan Milne (1996) yang kemudian 

dimodifikasi oleh sembiring (2005). Hal ini dikarenakan pemakaian GRI 4 

sebagai standar pengungkapan terlalu sedikit yang menggunakan, sehingga 

tidak dapat meneliti obyek penelitian secara menyeluruh. Adapun item-item 

yang digunakan antara lain: (1) lingkungan, dengan jumlah item sebanyak 

13 item; (2) Energi, dengan jumlah item sebanyak 7 item; (3) Kesehatan dan 

keselamatan kerja, dengan jumlah item sebanyak 8 item; (4) Lain-lain 

tentang tenaga kerja, dengan jumlah item sebanyak 29 item; (5) Produk, 

dengan jumlah item sebanyak 10 item; (6) Keterlibatan masyarakat, dengan 

jumlah item sebanyak 9 item; (7) Umum, dengan jumlah item sebanyak 2 

item. Total ada 78 item yang diteliti. 

  Menentukan indeks pengungkapan CSR dilakukan dengan tahap-

tahap sebagai berikut : 

1. Dalam menentukan skor, sebuah item pengungkapan dibei skor 1 (satu) 

jika mengungkapkan dan diberi skor 0 (nol) jika tidak diungkapkan. 

2. Setiap perusahaan diukur dengan indeks, yaitu rasio total skor yang 

diberikan kepada perusahaan dengan skor yang diharapkan (maksimal) 

dapat diperoleh oleh peusahaan tersebut, Skor maksimal adalah 91. 

Pengukuran CSR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐶𝑆𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Karena sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah laporan tahunan 

perusahaan periode tahun 2016. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Data 

penelitian diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id) dan website resmi 

perusahaan-perusahaan terkait yang digunakan peneliti sebagai obyek penelitian 

dengan cara mengunduh file laporan tahunan perusahaan terkait periode tahun 

2016. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji variabel yang diteliti. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis ini bertujuan untuk melihat deskripsi secara statistik mengenai 

rangkuman variabel-variabel terkait. 

2. Uji Hipotesis 

(a) Uji Cross Tab 

Uji Cross Tab ini suatu metode analisis berbentuk tabel, dimana 

menampilkan tabulasi silang yang digunakan untuk mengidentifikasi atau 

http://www.idx.co.id/
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mengetahui pakah ada korelasi atau hubungan antar variabel. Analisis ini 

mentabulasikan beberapa variabel berbeda dalam sebuah matriks dan 

disajikan dalam bentuk tabel dengan variabel yang tersusun sebagai kolom 

dan baris. Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti dalam mengkategorikan 

nominal variabel sebagai berikut : 

1) Ukuran Dewan Komisaris 

Adapun kriteria yang digunakan peneliti dapat dilihat pada tabel 

3.1 dibawah ini : 

         Tabel 3.1 

      Kriteria UDK 

Sekor Interval Keterangan 

1 x ≤ 3 Sedikit 

2 4 ≤ x ≤ 6 Sedang 

3 x ≥ 7 Banyak 

 

Pemilihan kriteria besar kecilnya jumlah dewan komisaris 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Astry Puspitaningyas tahun 2011 

tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR. 

2) Size 

Adapun kriteria yang digunakan peneliti dapat dilihat pada tabel 

3.2 dibawah ini : 

Tabel 3.2 

         Kriteria Size 

Sekor Interval Keterangan 

1 50jt ≤ x ≤ 500jt Kecil 

2 500jt ≤ x ≤ 10M Sedang 

3 10M ≤ x ≤ 10T Besar 

4 x ≥ 10T Korporasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2017 
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Pemilihan kriteria besar kecilnya UDK berdasarkan UU RI 

No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan 

sedikit modifikasi pada kategori korporasi. 

3) Profitabilitas 

Adapun kriteria yang digunakan peneliti dapat dilihat pada tabel 

3.3 dibawah ini : 

Tabel 3.3 

            Kriteria Profitabilitas 

Sekor Interval (%) Keterangan 

1 x ≤ 0 Tidak Profit 

2 0,1 ≤ x ≤ 8,9 Profit Rendah 

3 9 ≤ x ≤ 9,9 Profit Sedang 

4 x ≥ 10 Profit Tinggi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2017 

 

Pemilihan kriteria besar kecilnya tingakat profitabilitas 

berdasarkan rata-rata industri (Brigham & Houston, 2013). 

4) Leverage 

Adapun kriteria yang digunakan peneliti dapat dilihat pada tabel 

3.4 dibawah ini : 

Tabel 3.4 

       Kriteria Leverage 

Sekor Interval (%) Keterangan 

1 x ≤ 39,9 Rendah 

2 40 ≤ x ≤ 40,9 Sedang 

3 x ≥ 50 Tinggi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2017 

 

Pemilihan kriteria besar kecilnya tingkat leverage berdasarkan 

rata-rata industri (Brigham & Houston, 2013). 
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(b) Uji Chi-Square 

Chi-Square adalah salah satu uji komparatif non parametris yang 

dilakukan pada dua variabel, dimana skala data kedua variabel adalah 

nominal. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antar dua variabel, khususnya pengaruh variabel independen pada variabel 

dependen 

 


