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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah PT HM Sampoerna Tbk. PT HM 

Sampoerna Tbk merupakan salah satu pemimpin produsen rokok di Indonesia dengan 

memproduksi sejumlah merek rokok kretek yang dikenal luas. PT HM Sampoerna 

Tbk. adalah produsen sejumlah merek rokok kretek yang telah dikenal luas, 

diantaranya A Mild, Sampoerna Kretek, serta “Raja Kretek” yang legendaris, Dji 

Sam Soe. Sampoerna adalah afiliasi PT Philip Morris Indonesia (PMID) dan bagian 

dari Philip Morris International Inc. (PMI), perusahaan rokok tembakau terkemuka di 

dunia. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang rinci mengenai suatu objek selama kurun waktu tertentu dengan 

cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi lingkungannya. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan 

perusahaan PT HM Sampoerna Tbk. pada tahun 2005-2014. Alasan dipilihnya 
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periode waktu tersebut karena perusahaan pada tahun terakhir sering mendapatkan 

Reward dari  berbagai insan media karena aktifitas sosial yang dilakukan perusahaan. 

Sumber data informasi yang saya peroleh dengan mengakses melalui website 

www.idx.com.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan, laporan keuangan, 

laporan sustainability yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 

2005-2014. Data tersebut diperoleh melalui situs www.idx.com. Studi pustaka atau 

literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, juga dijadikan sumber pengumpulan 

data. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data di analisis dengan prosentase pengungkapan CSR pada periode tertentu 

dengan indeks 79 item pengungkapan berdasarkan GRI. Setelah diketahui prosentase 

pengungkapan, kemudian data dianalisis dengan analisis tren time series. Data time 

series merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu 

secara berurutan (Roza, 2014). Skala pengukuran untuk penilaian menggunakan skala 

Guttman yang menginginkan tipe jawaban tegas, seperti jawaban benar-salah, ya-

tidak, pernah-tidak pernah, positif-negative, tinggi-rendah, baik-buruk, dan 
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seterusnya. Pada skala Guttman, hanya ada dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. 

Skala guttman menghasilkan binary skor (0-1). Untuk jawaban positif seperti benar, 

ya, tinggi, baik, dan semacamnya diberi skor 1, sedangkan untuk jawaban negatif 

seperti salah, tidak, rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 0 Prabawati dan 

Roekhudin (2014) 

Berdasarkan objek kajian dalam penelitian ini maka, maka tahapan analisis 

disesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan laporan PT. HM Sampoerna dengan indikator 

berdasarkan GRI untuk menilai kesesuaian pelaporan kinerja sosial 

dengan indikator. 

2. Membuat tabel kerja untuk dokumentasi perbandingan terstruktur 

pelaporan kinerja berdasarkan indikator dalam GRI. 

3. Membandingkan hasil analisis isi laporan historis berdasarkan tabel kerja 

untuk mengetahui tingkat konsistensi dengan fokus pada aspek-aspek 

kinerja sosial (tema kemasyarakatan, tema ketenagakerjaan, tema 

lingkungan) dan selanjutnya memberikan komentar terhadap hasil 

perbandingan yang diperoleh. 

4. Membandingkan kinerja berdasarkan tabel kerja dengan fokus kajian 

pada indikator dan dilanjutkan dengan perbandingan keseluruhan 

indikator dengan melihat tren setiap tema untuk memperoleh diskripsi 

umum tentang tingkat konsistensi pelaporan perusahaan. 

 

 




