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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survei yaituriset yang digunakan untuk 

memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. 

Kajian tidak perlu mendalam sampai pada tahap menyelidiki kenapa gejala-gejala 

ada serta menganalisis hubungan-hubungan atas gejala-gejala (Umar, 2003). 

 

B. Sampel dan populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di  BEI.  Sampel penelitian diambil dengan menggunakan  metode 

purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan-perusahaan di 

Indonesia yang telah terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEI) tahun 2012-2014, 

(2) Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahun  2012-2014 

dalam satuan mata uang rupiah, (3) Mengungkapkan informasi sosial dan 

informasi lainnya yangdibutuhkan selama tahun 2012-2014, (4) Memiliki  data 

yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya 

Ulum(2015).Data kuantitatif yang diperoleh dari pojok BEI UMM yaitu laporan 



20 
 

tahunan perusahaan tahun 2015 pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

D. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data pada penelitian ini yang data sekunder adalah 

dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Peneliti tinggal 

memanfaatkan data tersebut.dokumentasi penelitian ini berupa laporan keuangan 

perusahaan yang telah ditentukan sebagai sampel yang diperoleh peneliti dari BEI. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Independent Variable (variabel bebas) adalah artinya variabel yang tidak 

terika oleh variabel lain. Jika dinyatakan dalam gambar arah hubungan antar-

variabel, variabel independen ditinggalkan oleh anak panah (Ulum, 2015). 

Variabel Independen penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility  

(CSR). CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian 

keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional(Suharto, 2008). 

Mengingat masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang melaporkan 

kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam bentuk sustainability reporting, 

maka penelitian ini pun terbatas hanya pada data- data yang terdapat dalam 

laporan tahunan perusahaan. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan antara 

perusahaan yang sudah membuat sustainability reporting dengan perusahaan yang 

belum membuatnya (Dahli dan Siregar , 2008).  
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Indeks  pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI G3.1 (Global 

Reporting Initiative), yaitu sebagai berikut :  

 a.   Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator) 

 b.   Indikator Kinerja  Lingkungan(environment performance indicator)  

 c.  Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator) 

 d. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance indicator)  

 e.  Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) 

 f. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance indicator) 

 Untuk  penelitian ini   indikator  yang digunakan hanyalah tiga kategori, 

yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. 

Rumus perhitungan (Corporate Social Responsibility Disclosure Index) 

CSRDI adalah sebagai berikut : 

 

 Dimana : 

 CSRit  : CSR index perusahaan pada periode t 

 ni  : Jumlah item CSR yang berjumlah 81 item 

  : Jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan 
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2. Dependent Variable (variabel terikat) adalah variabel yang terikat oleh 

variabel lain. Dalam gambar hubungan antar variabel, variabel dependen dituju 

oleh anak panah. 

Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan.Nilai 

perusahaan adalah nilai perusahaan yang diukur melalui atau dengan nilai saham 

yang beredar di pasar. Harga saham didasarkan pada arus kas yang diharapkan 

pada tahun-tahun mendatang, bukan hanya pada tahun-tahun berjalan (Brigham 

dan Houston, 2013). 

Nilai perusahaan disimbolkan dengan (Y).   Salah satu alternatif 

yangdigunakan  dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan 

Tobin’s  Q. Rasio ini  dikembangkan olehTobin (1967). Rasio ini merupakan 

konsep   yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan  saat  ini  

tentang   nilai  hasil   pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika 

rasio Q di atas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva   

menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran 

investasi, hal ini akan   merangsang   investasi   baru. Jika rasio Q di bawah   satu, 

investasi dalam aktiva tidaklah menarik Herawaty, (2008).Rasio Q merupakan 

ukuran yang lebih teliti  tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan 

sumber-sumber daya ekonomi dalam kekuasaannya. 
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Variabel   ini   diberi   simbol   Q.   Variabel   ini   telah   digunakan   

oleh Herawaty (2008) serta Nurlela dan  Islahuddin (2008). Penghitungan 

menggunakan rumus : 

Q =  

Dimana : 

Q = Nilai perusahaan  

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

D        = Nilai buku dari total hutang  

EBV = Nilai buku dari total ekuitas 

 

3. Moderating Variable (variabel moderasi) adalah variabel yang 

memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini 

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kedua variabel tersebut. dalam 

gambar arah hubungan variabel, variabel moderasi menuju anak panah yang 

menghubungkan variabel independen dan variabel dependen (Ulum, 2015). 

Variabel pemoderasi penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas 

atau return on asset (ROA)  yaitu kemampuan   perusahaan   untuk   memperoleh 

laba  Kartini   dan Arianto, (2008). Tingkat   profitabilitas   yang semakin  besar 

menunjukkan perusahaan mampu  mendapatkan     laba  yang   semakin    besar, 

sehingga  perusahaan   mampu untuk   meningkatkan    aktivitas  tanggung     
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jawab   sosial,  serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan 

tahunan dengan lebih luas.  

Rumus profitabilitas adalah ROA =  

 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI 

G3.1 (Global Reporting Initiative) yang dijalankan oleh tiap perusahaan yang 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Penghitungan pengungkapan 

CSR tersebut menggunakan content analysis yang hasilnya digunakan untuk 

mengetahui berapa nilai (Corporate Social Responsibility Disclosure Index) 

CSRDI.  

2. Menghitung nilai perusahaan yang merupakan variabel dependen 

dalam penelitian ini. Penghitungan nilai perusahaan dari masing-masing sampel 

penelitian ini menggunakan Tobin’s Q. Rasio Q merupakan ukuran yang lebih 

teliti  tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya 

ekonomi dalam kekuasaannya. 

3. Menghitung nilai profitabilitas perusahaan yang merupakan 

variabel moderasi, yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

CSR dan nilai perusahaan. Profitabilitas dihitung dengan return on asset(ROA) 

dari tiap sampel penelitian. 
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4. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk  mengetahui   tingkat   pengungkapan 

Corporate  Social Responsibility  (CSR),  nilai perusahaan dan profitabilitas pada      

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi. 

 

5. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal. Alat yang 

digunakan untuk mendeteksi normalitas dalam penelitian ini adalah skewness-

kurtosis dengan nilai kritis ± 2,58 untuk alpha 0.01. Selanjutnya nilai Z hitung 

skewness-kurtosis test dibandingkan dengan nilai kritis signifikan 0.01 yaitu ± 

2.58. Jika nilai Z hitung berada diantara nilai kritis maka model regresi 

berdistribusi secara normal Ghozali, (2006). Nilai Z statistik untuk skewness-

kurtosis dihitung dengan rumus: 

 

 

 

6. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi 
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yang digunakan tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta 

untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusinormal (Ghozali, 

2006).  

a. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variancedan residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedasitisitasdan jika berbedadisebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yangHomoskesdatisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di – studentized. 

Dasar analisis :  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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7. Analisis Regresi  

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat 

analisis statistik yaitu:  

a. Analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis). 

Y = α + β₁X₁ + e  

b. Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis).  

Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₁X₂ + e  

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan  

α  =Konstanta  

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 

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression 

Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda 
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dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi 

(perkalian dua atau lebih variabel independen) Ghozali, (2006). 

Variabel perkalian antara CSR (X₁) dan Profitabilitas (X₂) 

merupakan variabel moderating oleh karena menggambarkan 

pengaruh moderating variabel Profitabilitas (X₂) terhadap hubungan 

CSR (X₁) dan Nilai Perusahaan (Y). 

8. Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata- rata   

variabel  dependen  berdasarkan  nilai   variabel yang  diketahui.  

 Menurut Ghozali, (2006) ketepatan fungsi regresi sampel dalam 

menaksir  nilaiaktual   dapat   diukur   dari  Goodness of fitnya. Secara   statistik, 

setidaknya ini   dapat   diukur   dari   nilai   koefisien   determinasi,   nilai   

statistik   F dan   nilai   statistik   t.   Perhitungan   statistik   disebut   signifikan   

secara   statistik apabila   nilai   uji   statistiknya   berada   dalam   daerah  kritis   

(daerah dimana  H₀ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima. 

a. Koefisien Determinasi  

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     
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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  penggunaankoefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti 

meningkat  tidakpeduli    apakah  variabel    tersebut berpengaruh secara 

signifikan   terhadap variabeldependen. Oleh karena itu, banyak   peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilaiAdjusted R² padasaat   

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted  

R²  dapat   naik   atau   turun   apabila   satu   variabel   independen   

ditambahkan kedalam model.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang 

digunakanfit . Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika F-hitung <   F-tabel, maka model  regresi  tidak  fit   (hipotesis 

ditolak).  

2.  Jika F-hitung > F-tabel, maka model regresifit  (hipotesis diterima). Uji 

F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada hasil 

regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α =   5%).   

Jika   nilai   signifikansi   lebih   besar   dari  α maka   hipotesis   
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ditolak, yang berarti model regresi tidak fit . Jika nilai signifikan lebih 

kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model 

regresifit. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual  dalammenerangkan   

variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika t-hitung < t-tabel,   maka variabel   independen   secara   

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(hipotesis ditolak).  

2.  Jika t-hitung > t-tabel,  maka   variabel   independen   secara   

individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis 

diterima).  

      Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t 

masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan 

SPSS dengan significance level 0,05 (α = 5%). Jika nilai 

signifikansi lebih besar dari α  maka  hipotesis ditolak  (koefisien     

regresi  tidak  signifikan),   yang berarti secara individual variabel 

independen tidak mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Jika nilai  signifikansilebih kecil dari  α  maka 

hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara      
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individual variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

 

 


