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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Waktu Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek IndonesiaTahun 2016-2018. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penarikan sampel 

berdasarkan purposive sampling, teknik ini menggunakan pertimbangan tertentu 

untuk penentuan sampel. Populasi yang akan dijadikan sampel adalah populasi 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang menyediakan informasi mengenai pelaksanaan CSR. 

2. Perusahaan yang tidak pernah mengalami delisting dari Bursa Efek 

Indonesia sehingga bisa terus menerus melakukan perdagangan saham di 

BEI selama periode estimasi. 

3. Perusahaan pertambangan memiliki laba positif selama tahun2016-2018 

4. Menerbitkan laporan tahunan selama periode2016-2018 dengan data 

lengkap sesuai dengan yang di butuhkan dalam penelitian ini dan tersedia di 

situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

5. Memiliki kepemilikan saham manajerial secara berturut – turut selama 

periode penelitian 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu 

data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Data ini berupa 

laporan tahunan perusahaan pertambangan dari tahun 2016-2018. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal 

dari sumber dokumentasi maupun literatur-literatur yang mempunyai relevansi 

dengan objek penelitian, pokok masalah dan materi penulisan. Data sekunder 

yaitu, meliputi laporan tahunan perusahaan pertambangan periode2016-2018. 

Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

http://www.idx.co.id/ dan http://finance.yahoo.com. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka dan 

dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal 

maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dari 

penelitian ini. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan  mengumpulkan 

sumber– sumber dan data dokumenter yang diperlukan dalam penelitian, seperti 

laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y).Analisis 



22 
 

 

ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

  Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y’                    =   CSR 

X1 dan X2       =   Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial 

a                     =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b                     =    Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan perhitungan statistik analisis jalur untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, 

maka diadakan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari: 

3.5.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, varibel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Model 

regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal. Untuk 

menguji normalitas dalam penelitian ini digunakan uji one sample Kolmogorov-

Smirnov.  
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Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji statistik non- 

parametricKolmogorov-SmirnovTest (K-S). Dasar pengambilan keputusannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika angka probabilitas (p) > 0,05 maka data terdistribusi normal; 

b. Jika angka probabilitas (p) < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2013:105). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF). Dengan 

kriteria yang digunakan adalah apabila nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2013:139). Model regeresi yang baik adalah Homokedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ada beberapa cara yang digunakan untuk 

mendeteksi terjadi heteroskedastitas atau tidak, salah satunya adalah dengan 

melihat grafik Scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastitas. 

 

 



24 
 

 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

berganda ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

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

terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dariautokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin – Watson (DW 

test) (Ghozali, 2013). 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

3.6.1.1 Profitabilitas 

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan penghitungan 

ROE, karena ROE merupakan perhitungan dari laba bersih yang besarnya 

keuntungan yang telah dihitung sudah mempertimbangkan biaya sosial yang 

dikeluarkan oleh perusahaan (Wakid, 2012). 

Return On Equity (ROE)  =  
Laba sesudah pajak

Ekuitas
 

3.6.1.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajemen diukur dengan presentase saham yang dimiliki 

manajemen. Adapun perhitungan untuk prosentase kepemilikan manajemen 

adalah sebagai berikut:  

Persentase kepemilikan manajemen (MOWN) =
Saham  yang dimiliki manajemen

Jumlah saham yang beredar
x 100% 
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3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

3.6.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur berdasarkan presentase yang 

berhubungan dengan kategori tanggung jawab sosial perusahaan yang tercantum 

dalam laporan tahunan. Kategori-kategori menggunakan kategori berdasarkan 

Sayekti dan Wondabio (2007) yang mengelompokkan informasi CSR ke dalam 

kategori: Lingkungan Energi, Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, 

dan Umum. Total item CSR terdiri dari 78 item. 

CSRj =
∑ Xij

nj
 

Keterangan : 

CSRIj =Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j  

Nj = Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78  

Xij = Skoring: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.  


