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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian ex 

post facto). Penelitian ex postfacto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

menelaah suatu peristiwa yang telah terjadi kemudian merunut ke belakang untuk 

mengetahui faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen 

yaitu jika X maka Y, hanya saja dalam penelitian ini tidak ada manipulasi 

langsung terhadap variabel independen. Penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian asosiatif dengan jenis data kuantitatif. 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Return 

saham perusahaan dihitung dengan mengurangi return saham perusahaan dengan  

return indek pasar pada periode yang sama.  Perubahan return saham dapat diukur 

dengan studi peristiwa (event study) yang akan menunjukkan perubahan return 

saham karena dikeluarkannya suatu informasi, yang dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan CSR. Jangka waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah 1 hari 

sebelum tanggal pelaporan laporan tahunan dan 1 hari setelah tanggal pelaporan 

laporan tahunan perusahaan. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR  



48 

 

 

 

dengan return saham dapat dilihat dengan return saham yang dihitung 

dengan rumus, yaitu: 

 

 

RSit  

Dimana:  

RS
it`  : Return saham untuk perusahaan i pada hari ke-t.  

R
it   : Return harian perusahaan i pada hari ke-t.  

R
mt  : Return indeks pasar pada hari ke-t.  

P
it  : Return saham perusahaan i pada waktu t.  

P
it-1   : Return saham perusahaan I pada waktu t-1.  

IHSG
t   

: Indeks Return saham Gabungan pada waktu t.  

IHSG
t-1 

: Indeks Return saham Gabungan pada waktu t-1. 

 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility dengan menggunakan indikator-indikator kinerja berkelanjutan 

dalam penelitian ini berdasarkan standar GRI (Global Reporting Initiative) yaitu : 

a. CSR-Ekonomi 

  Ekonomi dalam sebuah organisasi mencerminkan kondisi dan performa 

finansial organisasi tersebut. Indikator ekonomi adalah indikator yang digunakan 

untuk mengukur kondisi perekonomian para pemangku kepentingan di sistem 
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ekonomi lokal, nasional, dan global yang ditimbulkan oleh kinerja suatu 

perusahaan. Indikator kinerja ekonomi menunjukkan aliran dana diantara para 

pemangku kepentingan dan dampak ekonomi utama organisasi terhadap 

masyarakat. Berikut adalah rumus perhitungan indeks pengungkapan CSR 

kategori ekonomi (Haniffa et al dalam Sayekti dan Wondabio, 2008: 13): 

CSRDIj  

Keterangan : 

CSRDIj  = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j  

Nj  = jumlah item untuk perusahaan j, nj untuk indicator ekonomi = 9 

Xij   = dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i 

tidak diungkapkan 

 

b. CSR-Lingkungan 

  Indikator kinerja lingkungan terkait dengan input (bahan, energi, air) dan 

output (emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja 

mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, 

kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah 

lingkungan dan dampak dari produk dan jasa ( Pedoman Laporan Keberlanjutan, 

versi 3.0: 27). Berikut adalah rumus perhitungan indeks pengungkapan CSR 

kategori lingkungan (Haniffa et al dalam Sayekti dan Wondabio, 2008: 13): 

CSRDIj  

Keterangan: 

CSRDIj  = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j. 

nj     =  jumlah item untuk perusahaan j, nj untuk indicator lingkungan 

= 30 
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Xij  = dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i 

tidak diungkapkan. 

c. CSR-Sosial 

 Indikator kinerja sosial GRI menentukan aspek kinerja penting yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan 

tanggung jawab produk. Praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak merupakan 

tanggung jawab sosial dari usaha bisnis kepada para tenaga kerjanya (Pedoman 

Laporan Keberlanjutan, versi 3.0: 30). Indikator hak asasi manusia menentukan 

bahwa organisasi harus melaporkan sejauh mana hak asasi manusia 

diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan kontraktor atau supplier 

(Pedoman Laporan Keberlanjutan, versi 3.0: 32). Berikut adalah rumus 

perhitungan indeks pengungkapan CSR kategori sosial (Haniffa et al dalam 

Sayekti dan Wondabio, 2008: 13): 

CSRDIj  

Keterangan: 

CSRDIj = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

nj  = Jumlah item untuk perusahaan j, nj untuk indikator social yang 

terdiri dari tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi 

manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk = 40 

Xij  = dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i 

tidak diungkapkan. 

 

3.3 Populasi Dan Sampel 

 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 90). 
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Sample dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industry pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 yang berjumlah 39 perusahaan. 

 

Tabel 1. Populasi Penelitian 

2014 

Crude Petroleum & Natural Gas 

Production  

7 

Coal Minning 22 

Logam And Mineral 8 

Land / Stone Quarrying 2 

TOTAL  39 

 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

  Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

tahunan perusahaan tahun 2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.com) serta data harga-return saham yang diperoleh dari website 

(www.finance.yahoo.com). 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

        Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

metode studi dokumentasi dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan dan 

laporan keberlanjutan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 

2014. Data tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni 

(www.idx.co.id) dan website perusahaan. Sedangkan data harga-return saham 

diperoleh dari situs (www.finance.yahoo.com). 

 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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3.6 Teknik Analisis Data 

1) Variabel dependent : Return Saham 

a. Mengumpulkan data-data harga saham pada 39 perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

b. Melakukan perhitungan sesuai dengan rumus perhitungan return saham 

pada penelitian tersebut. 

c. Menjumlahkan hasil dan menetapkan return saham pada masing-masing 

perusahaan pertambangan di Indonesia tahun 2014. 

2) Variabel independent : Content Analysis Data CSRD Index 

a. Melakukan identifikasi pada setiap indikator-indikator ekonomi, 

lingkungan, dan sosial yang telah ditetapkan oleh GRI dengan 

menggunkan dummy variable ( 1 = jika item i diungkapkan, 0 = jika item i 

tidak diungkapkan) dan menjumlahkan poin-point yang diperoleh oleh 

setiap perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. 

b. Melakukan perhitungan sesuai dengan rumus perhitungan CSRDIj pada 

penelitian tersebut. 

c. Menetapkan CSRDIj pada setiap perusahaan pertambangan yang 

melakukan pengungkapan CSR ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

3) Analisis Deskriptif 

        Analisis Deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 
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berlaku umum. Dalam hal ini, akan dikemukakan cara penyajian data, dengan 

tabel biasa ataupun distribusi frekuensi, grafik, diagram, piktogram, penjelasan 

kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang 

dan simpangan baku (Sugiyono, 2007: 29). 

4) Uji Normalitas 

       Uji normalitas dalam pengujian penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis statistic Z-Skewness dan Z-

Kurtosis  untuk mendeteksi normalitas data dan residual. Penelitian ini 

membandingkan antara nilai statistik skewness dibagi dengan standard error 

skewness atau nilai statistik kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis dimana 

jika nilai berada antara -2 dan 2 maka distribusi data normal (Sugiyono, 2008). 

Uji ini menggunakan bantuan software Statistical Package for Social Science 

(SPSS) version 21. 

 

5) Pengujian Hipotesis 

3.1) Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Heterokedastisitas 

      Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

dinamakan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
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heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 39). Untuk menguji heterokedastisitas dalam 

penelitian ini, digunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel 

dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu X adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual atau SRESID yang telah di 

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

dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2011:37). Uji ini menggunakan bantuan software SPSS version 21). 

b. Uji Linearitas 

       Asumsi linearitas merupakan salah satu asumsi dari analisis regresi, maksud 

dari linearitas adalah apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear 

atau tidak. Kalau tidak linear maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan 

(Sugiyono, 2007: 265). Perhitungan statistik dalam pengujian ini menggunakan 

bantuan program SPSS version 21 dengan melihat nilai F hitung dan nilai 

signifikansi pada tabel ANOVA. Model regresi dalam bentuk fungsi linear jika F 

hitung lebih kecil dari F tabel, sebaliknya dalam bentuk fungsi tidak linear jika F 

hitung lebih besar dari F tabel. Selain itu, uji linearitas juga dapat diketahui 

dengan nilai signifikansinya. Kriteria yang dapat digunakan yaitu dikatakan linear 

apabila signifikansinya lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5 

% (Ghozali, 2011: 153). 

c. Uji Multikolinearitas 
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      Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Jika antar variabel independen terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien 

regresi variabel X tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tidak 

terhingga. Jika multikolinearitas antar variabel tidak sempurna tetapi tinggi, maka 

koefisien regresi X dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai standar error tinggi 

yang berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat (Ghozali, 

2011:25). Dalam penelitian ini deteksi multikolinearitas dilakukan dengan metode 

nilai tolerance (α) dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah Tolerance < 0,10 

atau sama dengan VIF > 10 (Ghozali:2011, 28). 

d. Uji Autokorelasi 

      Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Hal ini sering ditemukan pada data time series karena 

“gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung memengaruhi 

“gangguan” pada individu / kelompok yang sama pada periode berikutnya 

(Ghozali, 2011: 79). Dalam penelitian ini deteksi autokorelasi dilakukan dengan 

uji Durbin-Watson dengan kriteria: 

1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du). 

Maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. 
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2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lowerbound (dl), maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. 

3) Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

4) Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

 

3.2) Regresi Berganda 

        Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel 

independen. Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi, model regresi berganda. 

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh indicator ekonomi, indikator lingkungan, dan indikator sosial 

dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility secara bersama-sama 

terhadap perubahan return saham. Model persamaan regresi dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Y= a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 

 

Dimana: 

Y  = Rasio perubahan return saham perusahaan 

A = konstanta 

b  = koefisien regresi model 

X1 = CSRDI Ekonomi 

X2 = CSRDI Lingkungan 

X3  = CSRDI Sosial 

e  = error term model (variabel residual) 

 




