
 

24 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian asosiatif. 

Penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganlisis 

hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya.  

 

B. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Corporate Social 

Responbility. Pengungkapan Corporate Social Responbility diukur dengan 

menggunakan CSRDI yaitu dengan melihat pada item CSR berdasarkan indikator 

GRI (Global Reporting Initiative) Standads. Indikator-indikator tersebut meliputi: 

a. Bagian ekonomi, terdiri 1 dimensi, 6 topik, dan 13 indikator. 

b. Bagian lingkungan, terdiri dari 1 dimensi, 8 topik, dan 30 indikator. 

c. Bagian sosial, terdiri dari 1 dimensi, 19 topik, dan 34 indikator. 

Pengukuran indeks disclosure yang digunakan serta dianjurkan PSAK serta 

SK Bapepam No.Kep-06/PM/2000 yang manyatakan bahwa skoring indeks 

disclosure adalah sebagai berikut: 

a. Pemberian skor untuk setiap pengungkapan dilakukan secara dikotomis. 

Item yang diungkapkan diberi nilai 1 dan yang tidak mengungkapan maka 

diberi nilai 0. 
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b. Skor yang diperoleh tiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

total. 

c. Pengukuran indeks pengungkapan tiap perusahaan dilakukan dengan 

membagi skor total setiap perusahaan dengan skor total yang diharapkan. 

Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut: 

       
                                       

                                         
 x 100% 

 

2. Variabel Bebas (X)  

a. Kinerja Lingkungan (X1) 

Kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik (green). Kinerja lingkungan ini diukur 

dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup 

(KLH). Dengan adanya PROPER mendorong penataan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi. 

Perusahaan yang telah melakukan PROPER dianggap telah melakukan 

pengendalian atas pencemaran laut, udara dan air, melakukan pengelolaan 

terhadap limbah B3 dan menerapkan AMDAL. Sehingga dianggap lebih 

tepat untuk menilai perusahaan yang berhubungan langsung dengan alam 

dalam proses produksinya. Dengan adanya PROPER diharapkan perusahaan 

dapat mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan 

meminimalisir dampak yang akan terjadi akibat kegiatan perusahaan. 
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Tabel 3. 1 Kriteria Peringkat PROPER  

Peringkat Keterangan 

Emas 

Usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten 

menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses 

produksi ataua jasa, melaksanakan bisnis yang beretika 

dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.  

Hijau 

Usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan 

dalam peraturan (beyond compliance) melalui 

pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, 

pemnafaatan sumber daya secara efisien dan melakukan 

upaya tanggung jawab social dengan  baik. 

Biru 

Usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan yang dipersyaratan sesuai 

dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Merah Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum 

sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Hitam Usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakuan 

perbuatan atau melakukan kelalaian yang 

mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan 

serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi 

administrasi. 

Sumber : Laporan PROPER periode 2018 

Sistem peringkat kinerja lingkungan melalui PROPER mencakup 

pemeringkatan perusahaan dalam lima (5) warna yakni : 

 Emas : Sangat Sangat Baik    Skor = 5 

 Hijau : Sangat Baik     Skor = 4 

 Biru : Baik      Skor = 3 

 Merah : Buruk     Skor = 2 

 Hitam : Sangat Buruk    Skor = 1 

 

b. Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan return on asset 

(ROA). Return On Asset adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai 
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perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset 

tersebut (Hanafi & Halim, 2016). .  

Rumus sistematis dari ROA dapat ditulis sebagai berikut : 

     
                         

             
       

 

c. Solvabilitas (X3) 

Solvabilitas adalah aset kekayaan yang cukup untuk menutupi 

liabilitasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dilikuidasi. Debt Asset Ratio adalah untuk mengatahui sejauh 

mana hutang perusahaan mempengaruhi pengelolaan asset yang ada dengan 

cara membandingkan besarnya jumlah asset perusahaan dengan jumlah 

hutang perusahaan (Hanafi & Halim, 2016). Sehingga Solvabilitas diukur 

dengan rasio: 

                     
                

           
 × 100% 

 

d. Likuiditas (X4) 

Rasio likuiditas merupakan kemapuan jangka pendek perusahaan untuk 

membayar kewajibannya yang jatuh tempo. Likuditas di proksikan dengan 

Current Ratio. Current Ratio (rasio lancar) adalah kemampuan aset lancar 

perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau 

hutang lancarnya. Rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya aktiva 

lancar yang berlebih (Hanafi & Halim, 2016). Rasio ini diukur dengan aset 

lancar. Dengan rumus sebagai berikut: 
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C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2018. 

2. Populasi Penelitian 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya agar diperoleh sampel yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dengan kriteria pemilihan. Kriteria sampel yang 

ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2017-2018. 

b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan serta mempublikasikan annual 

report dan perusahaan yang laba pada periode 2017-2018. 

c. Perusahaan yang telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode 

2017-2018. 

d. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan Corporate Social Responbility 

maupun Suistanbility Report periode 2017-2018. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data penelitian ini merupakan jenis data sekunder berupa data yang 

diperoleh dari situs resmi BEI www.idx.co.id dan website masing-masing 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan. Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diperoleh dari database 

Kementerian Lingkungan Hidup www.menlhk.go.id . 

2. Sumber data  

Sumber data penelitian ini dapat berupa Annual Report dan hasil PROPER 

yang diperoleh dari database Kementerian Lingkungan Hidup. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. 

Teknik dokumentansi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah jadi dan 

sudah diolah oleh orang lain. Teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan dan hasil PROPER yang 

dipublikasikan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan penelusuran laporan tahunan 2017-2018 dan penelusuran daftar 

perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah teknik 

analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai pengaruh antara variabel  independen atau Kinerja Lingkungan dan 

Kinerja Keuangan terhadap variabel dependen pengungkapan Corporate Social 

Responbility menggunakan program SPSS baik secara simultan atau parsial. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan 

menganalisis data kuantitatif, sehinga diperoleh gambaran yang teratur mengenai 

suatu kegiatan. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif memberikan gambaran atau 
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deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2016). 

2. Analisis Linear Berganda 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan sebuah persyaratan untuk menganalisis 

regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu regresi 

linier variabel dependen dan variabel independen  mempunyai distribusi  

normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). 

Residual model dikatakan mengikuti garis normal apabila data pada 

grafik histogram mengikuti garis normal. Alat analisis yang digunakan 

dalam uji ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov satu arah. Dasar 

pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang diolah adalah 

sebagai berikut: 

 Jika signifikan > 0,05 berarti residual berdistribusi normal 

 Jika signifikan < 0,05 berarti residual tidak berdistribusi normal 

2) Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
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di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

 Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

 Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika 

varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas atau yang 

homokesdastisitas (Ghozali, 2016). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam 

model regresi adalah salah satunya dengan metode grafik yaitu grafik 

plot. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 
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(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-stdentized (Ghozali, 

2016). 

Dasar analisis : 

 Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

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

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara suatu periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

(time series) berkaitan satu sama lainnya. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian autokorelasi penelitian 

ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Kriteria pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

d < dl atau d > 4-dl   : Terdapat autokorelasi 

du < d < 4-du    : Tidak terdapat autokorelasi 

dl < d < du atau 4-du < d < 4-dl  : Tidak ada kesimpulan 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda 

yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3X3+b4X4 + e 

Keterangan :  

Y  = Pengungkapan Corporate Social Responbility 

X1  = Kinerja Lingkungan 

X2  = Profitabilitas 

X3  = Solvabilitas 

X4   = Likuiditas  

a  = Konstanta 

b1,b2,b3b4 = Koefisien Regresi 

e  = Variable Pengganggu 

 

3. Pengujian Hipotesis  

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 . Nilai R
2
  yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). 
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Penelitian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai 

berikut: 

 Jika signifikan < 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 Jika signifikan > 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

dependen 

c. Uji Signifikasi secara Parsial (Uji-t) 

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2016) 

 Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis diterima. Ini 

berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

 Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti 

secara parsial variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 


