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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian 

asosiatif. Ulum dan Juanda (2018), penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang 

lain, hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi) maupun hubungan 

kausalitas (sebab akibat). Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait hubungan 

antara variabel mengenai biaya Corporate Social Responsibility  dengan variabel 

lain yaitu kinerja keuangan dan nilai perusahaan.  

B.  Populasi Dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel 

penlitian yang digunakan yaitu berjumlah 16 perusahaan dari 104 perusahaan. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling dengan kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti. Kriteria 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan mempublikasikan secara lengkap 

data laporan tahunan melalui situs Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 

2. Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang terdapat komponen biaya 

kesejahteraan karyawan, dan biaya untuk komunitas pada periode penelitian 

3. Laporan Laba Rugi tidak mengalami kerugian. 
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C. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji biaya Corporate Social Responsibility  

terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

variabel biaya Corporate Social Responsibility  sebagai variabel independen serta 

kinerja keuangan dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Variabel Independen 

Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang tidak terikat oleh 

variabel lain (Ulum dan Juanda, 2018). Pada penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen yaitu biaya Corporate Social Responsibility  yang terdiri dari 

biaya kesejahteraan karyawan dan biaya untuk komunitas. Menurut Yudharma 

(2016), Biaya CSR yang digunakan meliputi biaya kesejahteraan karyawan dan 

biaya untuk komunitas: 

a. Biaya kesejahteraan karyawan yang diproksi oleh biaya pasca kerja. Menurut 

PSAK 24 tahun 2013 biaya pasca kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon 

dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan 

kontrak kerja. Pada laporan keuangan perusahaan mencatatnya ke dalam akun 

Liabilitas Imbalan Kerja di bagian Laporan Laba Rugi. 

b. Biaya untuk komunitas adalah biaya yang digunakan untuk masyarakat atau 

kelompok organisme yang saling berinteraksi dengan perusahaan.  Biaya untuk 

komunitas diproksikan oleh akun sumbangan. Pada laporan keuangan, 

perusahaan memasukkan akun sumbangan ke dalam klasifikasi biaya 
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administrasi dan umum yang terdapat di rincian Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK).  

Variabel Dependen 

Variabel Dependen (Variabe Terikat) adalah variabel yang terikat atau 

dipengaruhi oleh variabel lain (Yudharma, 2016). Pada penelitian ini menggunakan 

dua variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan nilai perusahaan.  

a. Kinerja keuangan pada penelitian ini diproksikan melalui dua rasio 

profitabilitas yaitu Rasio ROA  

Rumus ROA yang digunakan yaitu: 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

b. Nilai perusahaan pada penelitian ini diproksikan melalui Rasio Tobin/s Q. 

Rumus Rasio Tobin/s Q yaitu: 

Tobin’s Q = 
MVE+𝐷𝑒𝑏𝑡

TA
 

Keterangan:  

MVE = Nilai pasar dari jumlah lembar saham yang beredar yang diperoleh 

dari jumlah saham beredar x closing price  

Debt  = Nilai total kewajiban perusahaan  

TA = Total aktiva perusahaan 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jika ditinjau dari cara 

perolehannya menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan dan ringkasan volume saham dan harga saham penutup. Sumber data 
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dari penelitian ini bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang diakses di 

www.idx.co.id.  

E. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini terkait dengan jenis data yang 

akan digunakan yaitu data sekunder, maka untuk teknik perolehan data yang 

digunakan yaitu teknik dokumentasi. Ulum dan Juanda (2018), teknik dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah orang 

lain, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi yang 

dilakukan pada penelitian ini, dilakukan dengan cara mengunduh laporan keuangan 

perusahaan manufaktur pada website resmi Bursa Efek Indonesia. 

F.  Teknik Analisis Data 

Teknik dan tahapan analisis data pada penelitian ini yaitu: 

1. Mencari dan mengolah data biaya kesejahteraan karyawan (Liabilitas Imbalan 

Kerja) dan biaya komunitas (Biaya Sumbangan) kemudian di logkan untuk 

mencari nilai natural logaritma (lonien) dari suatu bilangan rupiah 

menggunakan software Microsoft Excel. 

2. Menghitung kinerja keuangan (ROA) dan nilai perusahaan (Tobin’s Q) 

menggunakan software Microsoft Excel. 

3. Analisis Statistik Deskriptif, analisis statistik deskriptif bertujuan untuk 

mengetahui gambaran umum dari seluruh variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal dan 

maksimal, serta standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti, baik itu 

http://www.idx.co.id/
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variabel bebas yaitu biaya kesejahteraan karyawan dan biaya komunitas serta 

variabel terikat yaitu kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas, Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji parametrik  Skewness and Kurtosis. Dalam melakukan uji ini 

membandingkan antara nilai Statistic dibagi dengan Std Error. Dimana 

jika hasil nilai berada diantara -2 dan 2 maka dapat dikatakan 

berdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolineritas, Pengujian multikolinearitas diuji dengan 

menggunakan nilai VIF dan Tolerance dari model regresi. Model 

regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF 

< 10,00 dan Tolerance > 0,10. 

c. Uji Autokorelasi, Pengujian autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan metode Durbin-Watson. Apabila nilai DW lebih besar 

dari nilai dU dan lebih kecil dari nilai 4-dU maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedasitas, Pengujian heterokedasitas dilakukan dengan 

melihat grafik plot antara nilai variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Dalam melakukan uji ini ketika grafik scatterplot 

tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dikatakan 

tidak ada heterokedasitas. 

5. Analisis Regresi Berganda 
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Untuk mengukur pengaruh biaya CSR terhadap variabel kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan digunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang 

pertama adalah sebagai berikut: 

Model Pertama : Y1  = α+β1X1+β2X2 + e 

Model Kedua : Y2 = α+β1X1+β2X2 + e 

Keterangan : 

Y1  = Kinerja Keuangan (ROA) 

Y2 = Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) 

X1= Biaya Kesejahteraan Karyawan  

X2 = Biaya Untuk Komunitas 

a  = Konstanta  

β 1,β 2 = Koefisien Regresi 

6. Uji Koefisien Determinasi, tahap analisis ini bertujuan untuk menentukan 

proporsi dalam variabel dependen (Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan) 

yang diterangkan dalam variabel bebas (Biaya Corporate Social 

Responsibility). Karena analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka 

yang digunakan adalah Adjusted R Square. Pada kolom Adjusted R2 dapat 

diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

7. Uji Hipotesis 

a. Uji Siginifikan Simultan (Uji F), Uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (Biaya Corporate Social Responsibility) 
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secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Kinerja 

Keuangan dan Nilai Perusahaan). Signifikan berarti hubungan yang terjadi 

dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA 

dalam kolom sig. Dalam penelitian ini  untuk taraf signifikansi 

menggunakan 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat 

dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel independen (Biaya Corporate Social Responsibility) terhadap 

variabel dependen (Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan). Namun, jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara variabel independen (Biaya Corporate Social 

Responsibility)  terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan dan Nilai 

Perusahaan). 

b. Uji Siginifikan Parameter Individual (Uji t), Tahap Uji t digunakan untuk 

menguji secara parsial terhadap masing-masing variabel. Hasil uji t dapat 

dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance).  Jika 

probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel independen (Biaya Corporate Social 

Responsibility) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan dan Nilai 

Perusahaan) secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara masing-masing variabel independen (Biaya 

Corporate Social Responsibility)  terhadap variabel dependen (Kinerja 

Keuangan dan Nilai Perusahaan) 
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8. Analisis perbandingan model pertama (kinerja keuangan) dan model kedua

(nilai perusahaan), tahap analisis yang terakhir yaitu membandingkan hasil dari

model pertama dan model kedua apakah ada perbedaan antara hasil model

pertama dan model kedua.




