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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini termasuk ke dalam kategori jenis 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif  merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua 

variable atau lebih. 

B. Populasi dan Teknik Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2017, sedangkan untuk penentuan pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling dimana penentuan 

sampel didasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria penentu sampel 

dalam penelitian ini, yaitu;  

a. Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017.

b. Perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report.

c. Mengungkapkan Laporan Komposisi Pemegang Saham.

d. Laporan keuangan dinyatakan dalam rupiah.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran.

 Dalam penelitian ini, digunakan tiga variabel independen dan satu

variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,  dan kepemilikan
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asing. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah corporate 

social responsibility. 

1. Variabel Independen; 

1) Kepemilikan Institusional  

Struktur kepemilikan institusional merupakann kondisi dimana 

institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi 

tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, Wahyu 

Widarjo dalam Pujianti (2015) 

𝐼𝑁𝑆𝑇 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2) Kepemilikan manajerial  

Presentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang 

dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan, Elvina (2016). 

Untuk mengukur variable kepemilikan manajerial dilakukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut;  

𝑀𝐴𝑁𝐽 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

3) Kepemilikan Asing. 

Merupakan penanaman modal di wilayah yang dilakukan baik 

secara individu asing, badan usaha asing dan pemerintah asing di 

wilayah Republik Indonesia (Pradana 2014). Kepemilikan saham 

asing diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut;  

𝐹𝑂 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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2. Variable Dependen  

Dalam penelitian ini yang menjadi variable terikat adalah 

pengungkapan corporate social responsibility yang nantinya akan diukur 

dengan menggunakan Corporate Social Responsibility Index (CSRI), 

yang diliat dari 3 indikator kinerja yang terdiri dari 77 item berdasarkan 

GR1 Standart. Indeks tersebut diperoleh dari analisa pengungkapan pada 

laporan tahunan dari perusahaan yang bersangkutan. Tiga indikator 

kinerja yang terdapat dalam GRI Standart yaitu; 

a. Ekonomi, yang terdiri dari 13 item  

b. Lingkungan, yang terdiri dari 30 item  

c. Sosial, yang terdiri dari 33 item 

Dimana penilaian pengungkapan indikator dinilai dengan menggunakan 

skala ordinal, jika mengungkapkan indikator maka nilai 1, jika tidak 

mengungkapkan indikator maka nilai 0.  Rumus untuk perhitungan 

pengungkapan CSR adalah sebagai berikut; 

𝐶𝑆𝑅𝐼𝑗 =
𝛴𝑋𝑖𝑗

𝑛
 

CSRIj ; corporate Social Responsibility Index perusahaan j 

  n ; jumlah item yang harus di ungkapkan  

Xij ; dummay variable : 1 = jika item I diungkapkan; 0 = jika    item 

tidak      diungkapkan. 

D. Jenis dan Sumber Data  
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Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan sumber data yang 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari eksternal 

yang disusun oleh suatu entitas. Data sekunder penelitian ini berupa 

laporan tahunan perusahaan dan sustainability report perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Sumber data 

diperoleh dari www.idx.co.id dan pojok BEI UMM dan website 

perusahaan yang menerbitkan sustainability report. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode 

dokumentasi, dimana metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

sekunder. Data sekunder dapat berupa laporan keuangan perusahaan 

dan sustainability report  yang telah terpublish  di Bursa efek Indonesia.   

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif memberikan gambaran umum dari setiap 

variable penelitian. Analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), 

nilai minimum dan maksimum serta standart deviasi (Pradana, 2014). 

2. Uji Asumsi Klasik  

Uji ini dilakukan sebelum melakukan pengujian regresi linier 

berganda. Pengujian asumsi klasik sendiri terdiri dari; Uji Normalitas, 

http://www.idx.co.id/
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Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi 

(Anggraini, 2011) 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi, variable-variabel memiliki distribusi 

normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil 

kemungkinan terjadinya bias. Untuk melakukan uji ini dapat 

menggunakan uji Kolmogorov-smirnov (K-S). uji K-S ini 

dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut;  

1. H0 : Data residual terdistribusi normal. 

2. Ha : Data residual tidak terdistribusi normal  

Apabila nilai signifikansi uji K-S bernilai signifikan atau < dari 

0,05 maka H0 ditolak yang berarti data residual tidak 

terdistribusi dengan normal, sedangkan apabila nilai signifikansi 

>0,05 maka H0 diterima yang berarti data terdistribusi dengan 

normal (Janra, 2015). 

2. Uji multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable 

independen. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang 

tidak terjadi korelasi diantara variable bebas.  Uji 
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multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan 

tolerance, sebagai beriku, Ghozali dalam (Kusumawati, 2013); 

a. Jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance <0,1 maka terjadi 

multikolinearitas  

b. Jika nilai VIF < 10 dan nilai toleranve >0.1 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 

residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dapat 

menggunakan grafik scatterplot, dengan ketentuan sebagai 

berikut;  

1. Tidak membentuk pola-pola tertentu. 

2. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah  atau sekitar 

angka 0. 

3. titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas dan dibawah saja. 
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Selain menggunakan diagram scatterplot dapat 

menggunakan uji glajser, Hasil uji Glejser didasarkan pada 

kriteria keputusan sebagai berikut, Ghozali dalam (Janra, 2015);  

1.  Jika Sig (α) > 0.05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

2.  Jika Sig (α) < 0.05 maka terjadi heterokedastisitas. 

3. Uji Hipotesis  

Parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan 

normal. Sedangkan non parametrik digunakan jika distribusi data yang 

digunakan tidak normal. Salah satu jenis dari uji parametrik adalah uji 

regresi. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan 

dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji pengaruh simultan (F 

test), dan uji parsial (t test). 

1. Analisis  Regresi Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk menguji apakah 

variable -variabel independen yang diukur dengan kepemilikan 

institusional (X1), dan kepemilikan manajerial  (X2) dan 

kepemilikan asing (X3) mempengaruhi pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan.  Model regresi 

berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai 

berikut;  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝑒 



34 
 

   Dimana; 𝛽 = Koefisien regresi.  

     𝑋1 = Kepemilikan Institusional  

     X2= Kepemilikan Manajerial  

     X3= Kepemilikan Asing  

     e   = eror 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen (Purwandaka, 

2012). Nilai R2 adalah antara nilai 1 dan 0, nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangatlah kecil. Apabila nila R2 

mendekati nilai 1 berarti semakin kuat variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai adjusted R2 

mampu naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan dalam model regresi (Janra, 2015) 

3. Uji F (Uji Simultan) 

F test pada dasarnya menunjukkan bahwa semua 

variabel independen yang dimaksudkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan significance 

level 0,05 (α = 5%). Dengan kriteria pengujian sebagai berikut;  
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a. Jika nilai sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, yang berarti variable independen 

berpengaruh terhadap variable dependen.  

b. Jika nilai sig > 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, yang berarti variable independent tidak 

berpengaruh terhadap variable dependen. 

 

4. Uji T (Uji Parsial) 

t test pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan 

significance level 0,05 (α = 5%). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut;  

a. Jika probability value < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, yang berarti variable independen berpengaruh 

terhadap variable dependen.  

b. Jika probability value > 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, yang berarti variable independent tidak 

berpengaruh terhadap variable depend 

 


