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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif . Penelitian asosiatif adalah 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel 

dengan variabel yang lain (Ulum dan Juanda, 2016). Penelitain ini bertujuan 

mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 dan diketahui populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 532 perusahaan yang 

terdapat di BEI. 

2. Teknik Penentuan Sampel 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling yang merupakan metode penetapan sampel 

yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan maksud dan 

tujuan yang telah di tentukan peneliti. Adapun kriteria yang ditentukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1. 

Penentuan Jumlah Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah 

 Populasi  532 

1 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan 

(sustainability report) tahun 2015 

(497) 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan 2016 (5) 

 TOTAL SAMPEL 30 

Sumber: Data diolah, 2017 

Adapun daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini 

telah disajikan dalam lampirkan pada lampiran 2. 

C.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Penelitian ini menganalisis variabel – variabel yang pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi. Adapun definisi operasional atas variabel - variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan. Menurut 

(Ramadhani et al., 2017) Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap 

perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga saham. Nilai pasar saham dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Tobins’Q karena rasio ini 

merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen dalam 

memanfaatkan sumber daya ekonomi (Ibrahim et al., 2015). 

Penghitungan menggunakan rumus : 

 

 Q = 
(𝐸𝑀𝑉+𝐷)

(𝐸𝐵𝑉+𝐷)
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Keterangan: 

Q = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai pasar ekuitas (EMV= closing price X jumlah saham yang beredar) 

D = Nilai buku dari total kewajiban 

EBV = Nilai buku dari total ekuitas 

2. Variabel Independen (X1) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR). CSR adalah Kepedulian perusahaan yang menyisihkan 

sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia 

(people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur 

(procedure) yang tepat dan profesional.(Suharto, 2008). Corporate Social 

Responsibility (CSR) di ukur menggunakan pedoman Global Reporting Initiative 

(GRI) G4 yang merupakan pembaharuan dan penyelesaian pedoman pelaporan 

berkelanjutan GRI G3.1. (Neraca, 2014). Pedoman ini terdiri atas dua ikhtisar 

pengungkapan yaitu standar umum dan standar khusus. Standar khusus mengatur 

mengenai pengungkapan yang dapat dilaporan perusahaan yang dibagi ke dalam 3 

kategori. Kategori tersebut meliputi kategori ekonomi, kategori lingkungan dan 

kategori sosial. Kategori yang ada di dalam GRI-G4 memiliki 91 indikator yang 

dapat digunakan sebagai penilaian pelaporan keberlanjutan. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode dummy . Metode 

dummy ini mengubah informasi kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat 

diolah dalam perhitungan statistik. Artinya, total angka yang didapat dari proses 

dummy ini menggambarkan banyaknya pengungkapan yang diinformasikan dalam 



28 
 

laporan tersebut. Untuk mengidentifikasi luas dan tingkat pengungkapan 

Corporate Social Responsiility dalam (sustainability report)  perusahaan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

  

 

Keterangan: 

CSRj = Corporate Social Responsibility perusahaan j 

∑Xij = Dummy variable : 1 = Jjika item diungkapkan; 0 = jika item tidak 

Nj = Jumlah keseluruhan item, nj=91 

3. Variabel Moderasi (X2) 

Moderating Variable (Variabel Moderasi) adalah variabel yang 

memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen.Variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kedua 

variabel tersebut. Dalam gambaran arah hubungan antar variabel, variabel 

pemoderasi menuju anak panah yang menghubungkan antar variabel independen 

dengan variabel dependen (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian ini variabel 

moderasi adalah Profitabilitas. 

Profitabilitas di artikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba pada jumlah asset tertentu dalam upaya meningkatkan nilai 

pemegang saham  (Wardani & Januarti, 2013). Informasi mengenai profitabilitas 

perusahaan merupakan hal yang sangat menarik dikarenakan informasi ini 

memungkinkan investor menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan 

saat ini dan dimasa lalu. Alasan penggunaaan variable ROA karena ROA 

CSRj =  
∑Xij

nj
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ROA =  
Laba bersih setelah pajak

Total Aset
 

 
 
 
 

 

memiliki banyak keungulan.salah satunya adalah ROA dapat mengukur efisiensi 

penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitive terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi perusahaan.dan juga   Profitabilitas diukur melalui Return on Asset 

(ROA) dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

berupa laporan tahunan perusahaan 2016 serta laporan keberlajutan perusahaan 

(sustainability report) 2015. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa efek 

Indonesia (BEI) pada http://www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing 

perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

merekap data laporan tahunan 2016 dan laporan keberlanjutan 2015 perusahaan  

yang terdaftar di BEI.  

F. Teknik Analisis Data 

a. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan 

mendiskripsikan variabel dalam panelitian ini. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian adalah nilai rata-rata, nilai minimum dan 

maksimum. 
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b. Uji Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi 

(hubungan) liniear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan 

hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak 

membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen 

(Ghozali, 2013). 

c. Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi 

klasik yang bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Uji asumsi 

klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Karena data yang digunakan merupakan data dengan skala 

rasio. Data yang dihasilkan dari skala rasio disebut dengan data rasio 

dan tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. dengan 

taraf signifikasi (α ) 0,05. Jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi 

normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas 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 lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika beda 
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disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

d. Pengujian Koefesien Determinasi R2 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

e. Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-bersama terhadap variabel 

dependen/terikat. 

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2013), uji stastistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). Penerimaan 

atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis nol diterima 

(koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara 
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parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3. Uji Analisis Regresi 

Dalam penelitian ini analisis persamaan regresi linear sederhana 

dan linear berganda melalui uji interaksi atau sering disebut dengan 

Moderated Regresion Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus 

regresi linear  berganda yang digunakan untuk  mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel independen yaitu CSR terhadap variabel 

dependen nilai perusahaan dengan variabel moderasi profitabilitas. 

Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

Analisis regresi linear sederhana  

Y = α + β1 X1 

Y = α + β2 X2 

Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis) .  

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε 

Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₁X₂ + ε 

Keterangan :  

Y = Nilai Perusahaan  

α  = Konstanta  
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β₁ - β₃ = Koefisien Regresi  

X₁ = Corporate Social Responsibility  

X₂ = Profitabilitas   

X₁X₂ = Interaksi antara Corporate Social Responsibility dengan  

Profitabilitas  

E = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. 

 

 


