
27 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:36) Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini 

akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, 

dan mengontrol suatu gejala. Penelitian asosiatif dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan pengaruh pengungkapan CSR terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pemilihan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  purposive  sampling  yaitu tipe 

pemilihan  sampel  secara  tidak  acak  yang  informasinya  diperoleh  dengan 

menggunakan  pertimbangan  tertentu (Sugiyono, 2012:117). Adapun kriteria 

pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI

pada tahun 2016.

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) 2015 dan

laporan keuangan 2016 yang lengkap.

3. Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang menerbitkan Sustainability

Report tahun 2015
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4. Perusahaan yang mengungkapan Corporate Social Responsibilty. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini, maka berikut ini 

adalah perusahaan yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini: 

No. Kriteria Perusahaan Jumlah Perusahaan 

1. Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 

65 Perusahaan 

2. Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang 

menerbitkan Sustainability Report tahun 2015 
7 Perusahaan 

3. Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang tidak 

menyajikan Annual Report tahun 2015 

0 Perusahaan 

4. Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang tidak 

mengungkapkan CSR 

15 Perusahaan 

Jumlah Sampel Perusahaan 50 Perusahaan 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Dalam penelitian ini CSR diukur dengan indeks pengungkapan sosial yang 

berjumlah 79 item yang telah ditentukan berdasarkan GRI (Global Reporting 

Initiative) dimana dilakukan check list yaitu melihat seberapa banyak informasi 

yang di sajikan dalam CSR (Sembiring, 2005). 

𝑪𝑺𝑹𝑫𝑰 =
𝒏

𝒌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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Keterangan: 

CSRDI = indeks Pengungkapan yang dipenuhi 

n = dimana 1 = jika item k diungkapkan; 0 = jika item k tidak 

diungkapkan 

k = jumlah item GRI 

2. Variabel Dependen Profitabilitas Perusahaan 

Variabel Dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Profitabilitas Perusahaan dalam penelitian ini akan diukur 

dengan menggunakan ROA (Return On Assets), ROE (Return On Asset) dan Net 

Profit Margin (NPM). 

Return On Asset (ROA) Menurut Kasmir (2012 :201) adalah rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 

karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan (laba).  

𝐑𝐎𝐀 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Return On Equity (ROE) menurut Kasmir (2012:204) adalah rasio untuk 

mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan modal 

sendiri yang dimiliki. Semakin tinggi ROE, maka perusahaan memiliki peluang 

untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. Dalam hal 

ini akan berdampak pada harga saham. 
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𝐑𝐎𝐄 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Net Profit Margin (NPM) menhitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat 

secara langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi. Rasio ini bisa 

diinterprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya 

(ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu (Hanafi dan Halim, 2009). 

Rasio ini bisa di hitung sebagai berikut : 

𝑵𝑷𝑴 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
 × 𝟏𝟎𝟎% 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah data Annual Report perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia tahun 2015 dan Data Ringkasan Kinerja Perusahaan 

Tercatat 2016 dari website www.idx.co.id 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 

data empiris yaitu berupa sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan 

tahunan (annual report) dan data ringkasan kinerja perusahaan tercatat. 

Data diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.com. Data yang diambil dari website berupa data laporan keuangan 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.com/
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tahunan perusahaan (annual report) yang listed di BEI pada tahun 2015 dan data 

ringkasan kinerja perusahaan tercatat 2016. 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan langkah studi dokumentasi 

yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen. Selanjutnya adalah studi pustaka 

yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu didapat 

dari dokumen-dokumen, buku-buku, internet serta sumber data tertulis lainnya baik 

yang berupa teori, laporan penelitian atau penelitian sebelumnya yang berhubungan 

dengan informasi yang dibutuhkan. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Persyaratan dalam analisis regresi adalah uji asumsi klasik. Pengujian asumsi 

klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan 

benar-benar bebas dari adanya gejala normalitas, tidak terdapat autokorelasi dan 

heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik tersaji sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2011:160). Untuk meningkatkan hasil uji normalitas penelitian ini menggunakan 

uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji Kolmogorov-Smirnov 

(KS) jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, namun 

jika probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, 

yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Penelitian ini menggunakan 

Uji Glejser dan Grafik Scatterplot, Uji Glejser untuk meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independent. Jika nilai signifikansi antara variabel independent 

dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas. Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. (Ghozali, 2011). 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011: 98). Dalam penelitian ini digunakan significance level 

0,05 (α = 5%). Cara melakukan uji t dilakukan dengan melihat apabila t hitung > t 

tabel dan tingkat signifikansi (α) < 0,05 maka dapat diartikan bahwa pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif dan signifikan 

sehingga hipotesis diterima. 

b. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
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adalah antara nol dan satu. Nilai Koefisien Determinasi 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, 2011: 97). 

1. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini 

analisis regresi dilakukan dengan analisis regresi linier, yang di regresi langsung 

(untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap profitabilitas). 

Adapun model matematis analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Y (ROA) = a + β1 X1 + e 

Y (ROE) = a + β1 X1 + e 

Y (NPM) = a + β1 X1 + e 

Keterangan: 

Y  : Profitabilitas (ROA, ROE, dan NPM) 

a  : konstanta 

β1 : koefisien regresi 

X1  : Corporate Social Responsibility (CSR) 

e  : Random error 


