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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian 

ini termasuk dalam tipe penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel 

dengan variabel yang lain (Ulum dan Juanda 2016). Dalam penelitian ini 

menganalisis hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu Return On 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). 

 

B. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode penetapan sampel 

dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Ulum dan Juanda 2016). 

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai 

berikut : 

1) Perusahaan jasa yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) secara 

konsisten dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 

2) Perusahaan jasa yang mempublikasikan laporan keuangan auditan secara 

konsisten dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 
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3) Perusahaan jasa yang mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainability 

report) secara konsisten dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen 

Independen variabel (variabel bebas) adalah variabel yang tidak terikat 

oleh variabel lain. dalam gambar arah hubungan antar variabel, variabel 

independen ditinggalkan oleh anak panah (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam 

penelitian ini variabel independen yang digunakan  adalah Corporate Social 

Responsibility diukur menggunakan indikator dari Global Reporting Initiative 

(GRI-G4) dengan jumlah 91 pengungkapan yang meliputi: ekonomi/economic 

(EC), lingkungan/environment (EN), praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan 

bekerja/labor practices. and decent work (LA), hak asasi manusia/human rights 

(HR), masyarakat/society (SO) dan tanggungjawab atas produk/product 

responsibility (PR). Kemudian check list dilakukan dengan melihat pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam dimensi ekonomi/economic (EC), 

lingkungan/environment (EN), praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang 

layak/labor practices (LP), hak asasi manusia/human rights (HR), 

masyarakat/society (SO) dan tanggung jawab produk/product responsibility 

performance (PR). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan CSRI 

(Corporate Social Responsibility Index), perhitungan CSRI tersebut menggunakan 

pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSRI diberi nilai 1 apabila diungkapkan, 
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dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Besarnya skor atau nilai pengungkapan 

perusahaan dapat dilihat melalui jumlah keseluruhan item yang diungkapkan 

dibagi dengan total index GRI. Adapun rumus CSRI berdasarkan indikator GRI 

(Global Reporting Initiatives) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

ΣXij : Jumlah pengungkapan CSR perusahaan j 

Nij : jumlah item untuk perusahaan sebesar 91 indikator. 

2. Variabel Dependen (Kinerja Keuangan) 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang terikat oleh 

variabel lain. dalam gambar arah hubungan antar variabel, variabel dependen 

dituju oleh anak panah (Ulum dan Juanda, 2016). Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan 3 rasio keuangan yaitu : 

a. Return On Assets (ROA) (Y1) 

Return On Assets (ROA) yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam 

kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang 

di investasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba. ROA 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak atau 

CSRIj =
ΣXij

Nij
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net income after tax (NIAT) terhadap total aset. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. 

 

 

b. Return On Equity (ROE) (Y2) 

ROE adalah gambaran dari perusahaan untuk menilai kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba (profitabillity), efisiensi perusahaan dalam 

mengelola aset (asset management), dan hutang yang dipakai untuk melakukan 

usaha (financial leverage). 

 

 

c. Net Profit Margin (NPM) (Y3) 

Besar kecilnya rasio profit margin pada setiap transaksi sales ditentukan 

oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha atau net operating income 

tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya biaya usaha (operating 

expenses). Dengan jumlah operating expenses tertentu rasio profit margin dapat 

diperbesar dengan memperbesar sales, atau dengan jumlah sales tertentu rasio 

profit margin dapat diperbesar dengan menekan atau memperkecil operating 

expenses. 

 

 

 

 

Rasio Utang =
Laba Bersih

Penjualan Bersih
 

ROA =
Laba Bersih

Total Aset
 

ROE =
Laba Bersih

Total Ekuitas
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D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016). Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan 

laporan keberlanjutan dari perusahaan  jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 

yang dipublikasikan di website perusahaan dan  melalui website resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan 

keberlanjutan yang telah dikeluarkan perusahaan periode 2014-2016. Data 

sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel 

atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses 

lebih lanjut (Husein Umar, 2011: 42). Data tersebut diperoleh melalui website 

yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website 

perusahaan. Studi pustaka atau literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel 

dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan  informasi yang dibutuhkan 

juga dijadikan sumber pengumpulan data. 

Setelah selesai mengumpulkan sampel perusahaan yang akan dijadikan 

subjek penelitian, maka dilakukan perhitungan indeks CSR dengan 91 

http://www.idx.co.id/
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pengungkapan versi Global Reporting Initiative (GRI-G4). Setelah itu dilakukan 

perhitungan return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan net profit margin 

(NPM) 3 tahun berturut-turut dari 2014-2016 pada masing-masing perusahaan 

yang menjadi sampel. Setelah mendapatkan data ROA, ROE, NPM dan CSR 

selama 3 tahun berturut-turut, maka data dimasukkan ke dalam data induk. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana, karena 

menguji pengaruh CSR pada masing-masing rasio ROA, ROE, NPM. Analisis 

regresi adalah suatu proses melakukan estimasi untuk memperoleh suatu 

hubungan fungsional antara variabel acak Y dengan variabel X. Analisis regresi 

sederhana adalah analisis regresi antara satu variabel Y dan satu variabel X 

(Lukas Setia Atmaja, 2009: 165). 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan  memberikan gambaran atau deskripsi atas 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan 

distribusi ( Imam Ghozali 2011: 19). 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas juga bertujuan untuk menguji dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 
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baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang 

lebih tepat adalah dengan perhitungan statistik dengan menggunakan uji 

Skewness. 

Uji normalitas data dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang 

diambil dapat mewakili populasi yang diteliti. Secara statistik ada dua komponen 

normalitas Skewness berhubungan dengan simetri distribusi. Skewed variabel 

adalah variable yang nilai mean-nya tidak di tengah-tengah distribusi. Jika 

variabel distribusi secara normal maka nilai skewness sama dengan nol (Ghozali, 

2006: 27-28).  

3. Regresi Linier sederhana 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal 

satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2010: 261). 

Regresi sederhana (Simple Regression Analyze) digunakan untuk memprediksi 

nilai suatu variabel dependen berdasarkan nilai variabel lain. analisis regresi juga 

dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dipergunakan analisis regresi linier 

sederhana dengan persamaan sebagai berikut : 

Y1 = a + bX 

Y2 = a + bX 

Y3 = a + bX 

Keterangan : 

Y1 = Return On Assets (ROA) 



36 
 

 
 

Y2 = Return On Equity (ROE) 

Y3 = Net Profit Margin (NPM) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

X = Corporate Social Responsibility (CSR) 

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2012:97). 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. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 akan meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 

itu penelitian ini menggunakan Adjusted R2. 

Dengan menggunakan nilai Adjusted R2, dapat dievaluasi model regresi 

mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai Adjusted R2 dapat naik maupun 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam 

kenyataan, nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif walaupun yang dikehendaki 
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harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapatkan nilai Adjusted R2 negatif, 

maka nilai Adjusted R2 dianggap bernilai nol (Ghozali, 2012:97-98). 

 

5. Uji Simultansi (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2012:98). 

Dalam menguji hipotesis digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan bahwa apabila nilai F lebih besar daripada empat maka hipotesis awal 

ditolak pada tingkat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, hipotesis alternative yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen dapat diterima. 

6. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2012:98). 

Pengambilan keputusan pada uji statistik F dan uji statistik t dapat 

dilakukan dengan melihat nilai signifikannya pada taraf kepercayaan 0,05. Jika 

nilai signifikannya 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikannya < 0,05 maka 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 


