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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Pada periode penelitian tersebut diperoleh 

jumlah populasi sebanyak 144 perusahaan yang mencakupi beberapa sektor yaitu 

industry dasar kimia, aneka industry dan industry barang konsumsi. Sektor industry 

dasar kimia meliputi sub sektor semen, sub sektor keramik, porselen dan kaca, sub 

sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, sub sektor plastik dan kemasan, sub 

sektor pakan ternak, sub sektor kayu dan pengolahannya, sub sektor pulp dan kertas. 

Aneka industry meliputi otomotif dan komponen, tekstil dan garment, alas kaki, 

kabel, dan elektronika. Dan terakhir industry barang konsumsi meliputi makanan 

dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, peralatan rumah tangga, dan kosmetik dan 

barang keperluan rumah tangga. 

Perusahaan manufaktur digunakan dalam penelitian ini karena aktivitas 

operasi dalam melakukan proses produksi memberikan dampak terkait lingkungan 

yang mengakibatkan adanya pencemaran seperti limbah sehingga perusahaan 

manufaktur ini perlu menerapkan Corporate Social Responsibility. Selain itu, 

perusahaan manufaktur juga membutuhkan sumber dana berupa investasi saham 

oleh investor untuk membiayai operasi perusahaan. Perusahaan yang 

mengungkapkan informasi Corporate Social Responsibility tiap tahunnya dapat 

direspon positif oleh investor sehingga meningkatkan harga saham karena 

perusahaan telah mewujudkan kesadaran dalam memperhatikan aspek dimensi 

lingkungan, sosial maupun lingkungan. Ukuran perusahaan yang besar berarti 

manajemen dapat mengelola aset dengan baik sehingga memberikan kemudahan 

untuk mendapatkan sumber pendanaan sehingga akan berpengaruh pada harga 

saham.  

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 

menunjukkan menunjukkan harga saham memiliki nilai minimum sebesar 56 dan 
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nilai maksimum sebesar 2,790 Harga saham yang memiliki nilai minimum adalah 

PT Star Petrochem Tbk. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Semen 

Baturaja (Persero) Tbk. Perusahaan tentunya memberi sinyal positif berupa 

informasi atau pengumuman yang dapat memberikan manfaat kepada pelaku pasar 

(investor) untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian 

asosiatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan 

antara beberapa variabel dengan variabel yang lainnya. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility dan ukuran 

perusahaan, sedangkan variabel dependennya adalah reaksi investor. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2016 sebanyak 144. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Sampel yang dihasilkan sebanyak 57 dengan memenuhi 

kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 

2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan annual report tahun 2016 

3. Perusahan manufaktur yang mengungkapkan aktivitas Corporate Social 

Responsibility tahun 2016. 

4. Perusahaan yang harga saham tahunan di annual report yang terdaftar di BEI 

tahun 2016. 

5. Perusahaan yang mempublikasikan informasi terkait Corporate Social 

Responsibility termasuk tentang biaya Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah disebutkan 

di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 sampel. 

Pengambilan sampel penelitian ini digambarkan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.1. Sampel Penelitian Tahun 2016 

Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016 

144 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

mempublikasikan annual report selama tahun 2016 

(14) 

Perusahan manufaktur yang tidak mengungkapkan 

aktivitas Corporate Social Responsibility tahun 2016 

(4) 

Perusahaan yang harga saham tahunan tidak di 

annual report yang terdaftar di BEI tahun 2016 

(9) 

Perusahaan yang tidak semua informasi terkait 

Corporate Social Responsibility termasuk tentang 

biaya Corporate Social Responsibility 

(60) 

Sampel Penelitian  57 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

D.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1.   Variabel Dependen 

Laporan akuntansi merupakan penyebab dari reaksi pasar (investor) dapat 

dilihat dari pengumuman atau informasi berupa laba perusahaan (Apriliastuti dan 

Andayani, 2015). Harga saham dapat meningkat apabila perusahaan mewujudkan 

kesadaran dalam mempertanggung jawabkan sosial dan ukuran perusahaan yang 

besar membuat para pelaku pasar bereaksi atas informasi tersebut yang merupakan 

sinyal bagi investor dalam keputusan berinvestasi. Reaksi investor dapat 

diproksikan dari harga saham dengan melihat closing price akhir tahun 2016 yang 
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tercatat dari bursa resmi dan dapat ditemukan di annual report perusahaan 

manufaktur yang terdapat pada kinerja saham. 

2. Variabel Independen 

a.  Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang 

dilakukan perusahaan terhadap para stakeholders dengan berusaha memberikan 

perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam beroperasinya perusahaan (Lestari 

dan Fidiana, 2015). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Corporate 

Social Responsibility diukur menggunakan CSRDI (Corporate Social 

Responsibility Index) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah 

pengungkapan aktivitas Corporate Social Responsibility yang berasal dari annual 

report yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan standar pengungkapan dari 

GRI. 

Indeks pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan standar 

GRI G4 dengan 91 item. Item-item tersebut terdiri dari kinerja ekonomi (9 item), 

kinerja lingkungan hidup (34 item), kinerja ketenagakerjaan dan keselamatan kerja 

(16 item), kinerja hak asasi manusia (12 item), kinerja masyarakat (11 item), dan 

kinerja tanggung jawab produk (9 item) (www.globalreporting.org). Pengukuran 

Indeks Corporate Social Responsibility dengan memberikan skor 0 jika perusahaan 

tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan dan skor 1 jika perusahaan 

mengungkapkan item pada daftar pertanyaan, kemudian menjumlahkan dari skor 

keseluruhan item untuk memperoleh keseluruhan dari setiap perusahaan. Rumus 

perhitungan index pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai berikut: 

𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝐽  = 
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑁𝑗
 

Keterangan: 

𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝐽      = Indeks Corporate Social Responsibility Index Perusahaan j. 

http://www.globalreporting.org/
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𝑁𝑗                  = Jumlah kriteria pengungkapan Corporate Social Responsibility untuk 

perusahaan j, Nj ≤ 91   

∑ 𝑋𝑖𝑗        = 1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = jika kriteria tidak diungkapkan  

b.   Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan tingkat klasifikasi besar atau kecilnya 

perusahaan berdasarkan total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah 

tenaga kerja dan sebagainya (Gayatri dan Juni, 2016). Ukuran perusahaan yang 

besar menunjukkan perusahaan yang memiliki informasi yang tersedia untuk 

investor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam 

saham tersebut. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset dan dihitung dengan 

menggunakan logaritma natural untuk menyetarakan nilai yang relatif lebih besar. 

Peluang bagi perusahaan apabila memiliki aset yang tinggi dapat mudah 

mendapatkan sumber pendanaan bila dibandingkan dengan perusahaan kecil 

(Silalahi dan Ardini, 2017). Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan 

maka informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan menanamkan modalnya dalam bentuk saham juga semakin 

banyak.  

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber 

data dalam penelitian ini berupa dokumen yang berisi laporan annual report 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses 

melalui situs www.idx.co.id.   

Annual report dalam penelitian ini berupa laporan Corporate Social 

Responsibility, laporan keuangan dan laporan mengenai kinerja saham. Pengukuran 

kinerja Corporate Social Responsibility dapat dilihat dari laporan Corporate Social 

Responsibility perusahaan, kemudian memberikan skor pada pengungkapan 

Corporate Social Responsibility laporan tahunan yang dilakukan dengan 

mengamati untuk tiap item yang diungkapkan diberikan skor 1 dan 0 untuk item 

http://www.idx.co.id/
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yang tidak diungkapkan. Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset yang 

berasal dari laporan keuangan. Sedangkan reaksi investor dapat diproksikan 

menggunakan harga saham (Closing Price) akhir tahun 2016 dapat dilihat dari 

annual report mengenai kinerja saham. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 

tersedia di annual report perusahaan manufaktur tahun 2016. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mempelajari catatan-

catatan atau dokumen. Catatan atau dokumen yang dimaksud adalah annual report 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Annual report 

perusahaan yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini adalah laporan 

Corporate Social Responsibility, laporan keuangan berupa total aset dan laporan 

mengenai kinerja saham. Data mengenai daftar perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh dari situs www.sahamok.com, 

sedangkan annual report yang digunakan dalam penelitian ini adalah annual report 

tahun 2016 yang diakses melalui situs www.idx.co.id. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif digunakan untuk menguji pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, ukuran perusahaan dan reaksi investor pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan 

standar deviasi. 

2. Uji Korelasi 

Menurut Ghozali (2016) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan 

asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi Product Moment atau 

Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang 

digunakan memiliki skala interval atau rasio (Suliyanto, 2011). Uji koreasi dalam 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson. Rumusnya 

adalah sebagai berikut: 

𝑟
𝑥𝑦 = 

𝑛 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2} √{𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi Product Moment 

N = Jumlah pengamatan 

∑ 𝑥 = Jumlah dari pengamatan nilai X 

∑ 𝑦 = Jumlah dari pengamatan nilai Y 

Kriteria pada uji korelasi Product Moment atau Pearson adalah jika koefisien 

korelasi semakin mendekati angka satu berarti korelasi tersebut dikatakan semakin 

kuat, tetapi jika koefisien korelasi mendekati angka 0 maka korelasi tersebut 

dikatakan lemah. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Penelitian Gayatri dan Juni (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel residualya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Untuk mendukung hasil normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov untuk memastikan apakah data tersebut dapat terdistribusi 

normal atau tidak ketentuan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2016). 

b. Uji Multikolinieritas 

Penelitian Gayatri dan Juni (2016) menggunakan uji multikolinieritas untuk 

mengetahui apakah ada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat Varians 

Inflation Factor (VIF). Model regresi dikatakan bebas apabila nilai tolerance lebih 

besar dari 10% dan VIF kurang dari 10. 
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c. Uji Heteroskedastitas 

Mengacu pada penelitian Gayatri dan Juni (2016) menggunakan uji 

heterokedastisitas untuk mengetahui bahwa pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah metode Glejser, yaitu metode yang 

digunakan untuk meregresikan nilai dari seluruh variabel independen dengan nilai 

mutlak dari nilai residual sehingga dihasilkan probability value. Kriteria pengujian 

pada uji heterokedastisitas adalah jika probability value <0,05 maka terjadi 

heterokedastisitas dan jika probability value >0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terkait yaitu pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

ukuran perusahaan terhadap reaksi investor pengujian ini dilakukan dengan analisis 

regresi linier berganda dengan persamaan statistik sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e 

Keterangan:   

Y  = Harga Saham 

a   = Konstanta 

X1   = CSRDI 

X2   = Ln Total Aset 

b1-b2  = Koefisien regresi 

e  = Eror 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

5. Analisis Pengujian Hipotesis 

a. Uji Statistik F 

Penelitian Silalahi dan Ardini (2017) menggunakan uji F untuk menguji 

ketetapan model regresi, apakah variabel independen mempunyai pengaruh 

variabel dependen. Kriteria pengujian F adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan uji F lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan uji F lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Uji Statistik t 

Mengacu pada penelitian Dewi dan Priyadi (2013) Uji t memiliki kriteria 

yaitu: pertama, jika signifikansi t < 0,05, maka H0 ditolak, hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen; kedua, jika signifikansi t > 0,05, maka hasilnya H0 diterima, hal 

ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Penelitian Silalahi dan Ardini (2017) menggunakan koefisien Determinasi 

(R2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berada di antara nol dan satu. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variasi dependen. 


