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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian Asosiatif . Menurut Ulum 

dan Juanda (2016:78) Tujuan dari penelitian asosiatif untuk menganalisis 

hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari 

IDX (Indonesian Stock Exchanges), situs internet yang berhubungan 

dengan tema penelitian ini. Alasan menggunakan data sekunder karena 

lebih mudah diperoleh data dan sudah ada penelitian dengan jenis data ini. 

Penelitian ini menganalisis hubungan pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility sebagai variabel independen, dan variabel dependen 

yakni kinerja keuangan (ROA, ROE dan NPM) 

  

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua badan 

usaha dengan kategori perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 

2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan 

maksud dan tujuan penelitian. 
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 Penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama 

periode 2016-2018. 

2. Perusahaan makanan dan minuman menyediakan laporan tahunan 

secara lengkap dan mengungkapkan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dalam laporan tahunan periode 2016-2018 secara berturut-

turut. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2016-2018 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen  

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

yang dikembangkan oleh Wijayanti et al (2011) dimana diproksikan 

dengan: 

1. Return On Asset (ROA) 

 ROA = 
                        

          
 x 100 % 

2. Return On Equity (ROE) 

ROE = 
                        

       
 x 100% 

3. Net Profit Margin 

NPM = 
                         

                
 x 100% 
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2. Variabel Independen 

Penelitian ini menggunakan CSR sebagai variabel independen yang diukur 

menggunakan cheklist CSR Discloslures items (CSRI). Pengungkapan CSR 

pada penelitian ini berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI). 

Terdapat 77 indeks pengungkapan CSR meliputi Kinerja Ekonomi (economic 

performance indicator) terdiri dari 13 item, indikator Kinerja Lingkungan 

(environment performance indicator) terdapat 30 item, dan indikator Kinerja 

Sosial (social performance indicator) terdapat 34 item berdasarkan indikator 

GRI (Global Reporting Intitative) Standars. Laporan tahunan perusahaan setiap 

item CSR akan diberi nilai 1 jika diungkapkan, namun bila tidak diungkapkan 

maka akan diberi nilai 0. Kemudian nilai setiap perusahaan akan dijumlahkan 

agar dapat memperoleh keseluruhan pada setiap perusahaan. 

CSR  = 
∑   

   
 

Keterangan : 

CSR   : Corporate Social Responsibility Index Perusahaan j 

Nj : jumlah item untuk perusaaan j (nj= 77) 

∑    = 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.  

 Dengan demikian, 0 < CSRDIt < 1. (Rosiliana, 2014) 

3. Jenis dan Sumber Data 

 Menurut Mudrajat (2009) data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, 



22 
 

 

yaitu berupa laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang tercatat dalam situs http:/www.idx.co.id  dan situs 

resmi/website perusahaan selama tahun 2016-2018. 

4. Teknik Perolehan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa 

data laporan tahunan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang telah 

dipublikasikan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Data 

diperoleh dari website BEI www.idx.co.id serta website perusahaan. 

5. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda 

untuk bertujuan mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Penelitian ini  menggunakan uji statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi dan uji hipotesis untuk 

mengetahui layak atau tidaknya analisis regresi linier berganda di gunakan 

atau diuji dalam penelitian ini. 

a. Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah sebuah pengujian yang memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 2013:19). 

Tujuan dalam pengujian ini yaitu untuk mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif serta 

dapat mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 

http://www.idx.co.id/
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b. Uji Asumsi Klasik 

Dalam melakukan pengujian hipotesis, sebelumya dilaksanakan 

terlebih dahulu mengujian terhadap uji asumsi klasik. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan statistical package for social 

science (SPSS) versi 25. Berikut ini uji asumsi klasik yang dilakukan : 

1. Uji Normalitas 

 Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas data 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian 

asumsi normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel independen dan dependen berdistribusi 

normal atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual 

berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian menyatakan 

apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian Kolmogorov-

Smirnov > level of significant (α=5%) maka residual dinyatakan 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

 Pengujian multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan 

menguji apakah model regresi adakah ditemukan berkorelasi atau 

tidaknya antara variabel independen. Model regresi yang baik 

yakni tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila 

nilai tolerance > 0,1 dan VIP < 10 maka disimpulkan tidak 

terjadi multikolinearitas, namun sebaliknya apabila nilai 
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tolerance < 0,1 dan VIP > 10 dapat disimpulkan bahwa terjadi 

multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian Heteroskedastisitas merupakan variabel residual 

yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. 

Regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2013: 142) salah satu cara untuk mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastsitas adalah dengan melalukan uji 

Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Hasil profitabilitas dikatakan 

signifikan jika nilai signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5%. 

4. Uji Autokorelasi 

 Menurut Erlina (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk 

melihat apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan langsung satu 

dengan lainnya. Hal ini sering ditemukan time series. Pada data 

cross section, masalah autokorelasi relatif tidak terjadi. 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dimana mengukur berpengaruh atau 

tidaknya dari dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen. Rumus persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 
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Y= a +       +      +.....+      

Y        : Variabel terikat 

a         : Konstanta 

   ,    : Koefisien regresi 

       : Variabel bebas 

b. Uji Koefisien Determinasi (    

 Koefisien determinasi      dimana mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, namun apabila 

semakin kecil nilai    berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Menurut Ghozali (2013 : 96) nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Uji F (Uji Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance 

level 0,05 (α=5%). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 
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a. Jika signifikan > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel bebas (X)  

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

2. Uji t (Uji Parsial) 

  Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan 

tingkat signifikasi 5% maka kriteria pengujian adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa 

secara parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

 

 


