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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014. 

Penggolongan BUMN yang terdaftar di BEI diperoleh dari website 

www.SahamOk.com   

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang akan memberikan 

informasi tentang karakteristik variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan juga 

dengan explanatory, yakni penelitian yang menggunakan hubungan antara 

variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis.  

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen (X) 

  Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan CSR 

yang diukur berdasarkan content analysis dengan pengkodifikasian sebuah 

teks kedalam berbagai kategori dengan kriteria tertentu yakni setiap item CSR 

yang diungkapkan akan diberi nilai 1, dan jika tidak diungkapkan akan diberi 

nilai 0 (Nurlela dan Islahuddin, 2008). 

 

http://www.sahamok.com/


23 
 

 
 

 Perhitungan untuk mencari angka indeks pengungkapan CSR 

ditentukan dengan formulasi sebagai berikut: 

      
 

 
 

Dimana:  

       = pengungkapan corporate social responsibility index perusahaan j 

n = jumlah item untuk perusahaan j  

k = jumlah skor maksimal (24) 

 

 Pengukuran tersebut mengacu pada pedoman indikator Tripple Bottom 

Line Reporting yang dipopulerkan oleh John Elkington dalam bukunya 

Cannibals with Forks: the Tripple Bottom Line of the 21s’ Century Business 

pada tahun 1997 (Rajafi dan Irianto, 2007). Tripple Bottom Line Reporting 

memberikan manfaat dalam membentuk hubungan yang baik dengan 

stakeholder, mengendalikan resiko dengan mengidentifikasi area yang 

menjadi perhatian Stakeholder, meningkatkan kinerja manajemen, dan 

meningkatkan konstribusi perusahaan pada pembangunan peduli lingkungan. 

 Tripple bottom line reporting memiliki 3 kategori dalam 

pengukurannya yaitu kemasyarakatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan. 

Total item yang diungkapkan ada 24 item. Kategori-kategori yang terdapat 

dalam indikator tersebut sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Indikator Pengungkapan Tripple bottom line reporting 

No. Kategori item 

1. Kemasyarakatan Dukungan pada Kegiatan masyarakat sekitar 

kantor dan pabrik 

2.  Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 

3.  Dukungan pada kegiatan olahraga 

4.  Dukungan pada dunia anak 

5.  Dukungan pada lembaga kerohanian 

6.  Dukungan pada lembaga pendidikan 

7.  Dukungan pada lembaga sosial lainnya 

8.  Dukungan pada fasilitas umum 

9. Ketenagakerjaan Keselamatan kerja (fasilitas keselamatan kerja) 

10.  Kesehatan 

11.  Koperasi karyawan 

12.  Tunjangan dan kesejahteraan 

13.  Pendidikan dan pelatihan 

14.  Kesetaraan Gender dalam Kesempatan Kerja  

15.  Fasilitas Peribadatan 

16.  Cuti Karyawan 

17. Lingkungan Kebijakan Lingkungan 

18.  Sertifikasi Lingkungan dan AMDAL 

19.  Penggunaan Energy 

20.  Pencegahan/Pengurangan Polusi (Pengelolaan 

Limbah) 

21.  Dukungan pada Konservasi Lingkungan 

22.  Dukungan pada Konservasi Satwa 

23.  Regulation Compliance 

24.  Rating 

 

 

2. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang 

berupa nilai pasar. Hal ini karena nilai pasar saham dapat memberikan 

kemakmuran secara maksimum apabila harga saham meningkat untuk para 

pemegang saham (Mandasari et al., 2013). Nilai pasar saham dalam 

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

merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen 
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dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi (Ibrahim et al., 2015). Rumus 

Tobins’Q sebagai berikut: 

  
       

       
 

 Dimana: 

Q   = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai Pasar ekuitas (closing Price x jumlah saham yang beredar) 

D   = Nilai buku dari total Kewajiban 

EBV = Nilai buku dari total ekuitas  

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang memenuhi syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014 

melalui www.idx.co.id. Sampel untuk penelitian ditentukan dengan purposive sampling 

disebut pula dengan judgment sampling yaitu cara pengambilan sampel didasarkan pada 

kriteria tertentu (Sanusi, 2011). Sampel dalam penelitian ini dipilih  dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang menjadi sampel telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2014 yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) secara berturut-turut. 

2. Perusahaan yang menjadi sampel melakukan pengungkapan CSR dalam laporan 

tahunan selama tahun 2013-2014. 

3. Perusahaan yang menjadi sampel menggunakan satuan mata uang Rupiah dalam 

penyajian laporannya. 

http://www.idx.co.id/
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4. Perusahaan yang menjadi sampel memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap 

dalam penelitian. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yaitu diolah dan disajikan oleh pihak lain. 

Sumber data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website 

www.idx.co.id. 

 

F. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data dalam penelitian yang digunakan adalah dengan 

teknik dokumentasi berupa laporan keuangan, dan laporan tahunan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. 

 

G. Teknik/tahapan analisis data 

Penelitian ini menggunakan program Statistical Package Social Science (SPSS) 

versi 21.0 untuk menjawab rumusan masalah dan mengkaji hipotesis. Tahapan analisis 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan perhitungan tingkat pengungkapan CSR yang mengacu pada pedoman 

indikator Tripple Bottom Line reporting. 

2. Melakukan perhitungan nilai perusahaan berupa nilai pasar saham yang dihitung 

dengan menggunakan rasio Tobin’Q. 

http://www.idx.co.id/
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3. Melakukan analisis data dengan teknik analisis statistik deskriptif untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

terkumpul (Sanusi, 2011).  

4. Melakukan Uji normalitas untuk pengujian model regresi variabel terikat dan bebas 

memiliki distribusi normal atau tidak (Nurlela dan Islahuddin, 2008) 

5. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana yang menggunakan uji t untuk mengetahui satu variabel independen 

secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Shafariani, 2013). 

Persamaan yang digunakan adalah: 

               

Dimana: 

Y  = Nilai Perusahaan 

   = Konstanta 

Β1  = Koefisien Regresi 

X1  = Pengungkapan CSR 

e  = Error Term adalah tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

 

 


