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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu untuk 

mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, grwoth, media 

exposure, dan umur perusahaan sebagai variabel bebas terhadap 

pengungkapan Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel 

terikat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis, sedangkan sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan 

laporan coorporate social responbility perusahaan manufaktur periode 

2013-2015 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.  

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang   mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010: 117). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2013-2015. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2010: 118). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang menyediakan data yang dibutuhkan dan memenuhi kriteria 

pengambilan sampel. 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

teknik sampel purposive yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Tujuan penggunaan sampel purposive adalah untuk mendapatkan 

sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria-

kriteria  dalam pengambilan sampel penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan lengkap 

secara berturut-turut dari tahun 2013-2015 di BEI.  

b. Perusahaan mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan perusahaan, 

tahun 2013-2015 secara berturut-turut.  

c. Perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan (growth) positif secara 

berturut-turut dari tahun 2013-2015, dan dinyatakan dalam satuan mata 

uang rupiah.  
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3.3 Data dan Sumber Data 

Penelitain ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya 

merupakan data masa lalu atau historikal. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan  metode dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh melalui pencatatan dari buku atau 

literatur untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data tersebut diperoleh 

dari laporan tahunan dan laporan coorporate social responbility perusahaan 

manufaktur dengan tahun yang berakhir 31 Desember yang dipublikasikan 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Adapun data-data dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder Indonesian Capital Market  

Directory (ICMD) dan website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu 

www.idx.co.id. 

 

3.4 Definisi Variabel  dan Pengukurannya 

3.4.1 Variabel Independen 

3.4.1.1 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rasio Return On Total Asset (ROA). Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. Rumusnya sebagai berikut:  

http://www.idx.co.id/
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3.4.1.2 Likuiditas  

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Mengukur tingkat likuiditas dalam 

penelitian ini dengan rasio lancar (current ratio/CR). Rumusnya sebagai 

berikut: 

Rasio Lancar = 
             

             
 

3.4.1.3 Growth 

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

pertumbuhan penjualan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan perusahaan adalah : 

       
                       

            
 

Keterangan : 

          :  Penjualan bersih (net sales) periode tahun berjalan 

             :  Penjualan bersih (net sales) periode 

tahunsebelumnya 

3.4.1.4  Media Exposure 

Penelitian ini mengukur media exposure melalui website dengan 

variabel dummy, yaitu memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang 

mengungkapkan kegiatan CSR di website resmi perusahaan. Memberikan 
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nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan CSR di 

website resmi perusahaan. 

3.4.1.5 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan 

mampu bersaing.  Perhitungan umur perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan rumus: 

Umur perusahaan = Tahun ke-n (tahun awal berdiri) 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

Penelitian ini menggunakan pengungkapan coorporate social   

responsibility (CSR) sebagai variabel dependen. Coorporate social 

responbility adalah  kegiatan dan status perusahaan terkait dengan 

kewajiban sosial kepada masyarakat dan para pihak yang berkepentingan. 

Pengungkapan sosial diperoleh dari  Coorporate Sosial Responbility 

Disclosure Index (CSDI) dengan indikator GRI  2013.  Variabel ini diukur 

dengan pemberian skor, untuk perusahaan yang melakukan tanggung jawab 

sosial sesuai dengan indikator GRI diberi skor 1 dan yang tidak sesuai 

indikator GRI diberi skor 0. Indeks pengungkapan GRI 2013 terdiri dari 149 

item. 

                          Jumlah Item yang Diungkapkan 

 CSDI  =                      

                                              149 
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3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda 

(Multiple Linier Regression Method). Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil 

regresi yang baik.  

 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linier berganda 

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas. Maka, dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan 

masalah tersebut. 

 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Dalam uji normalitas, persyaratan data yang harus terpenuhi yaitu 

data berasal dari distribusi normal. Menurut Ghozali (2011) uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, 

variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal. Penelitian 

ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas 

dengan kriteria: jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal. 
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3.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Adanya 

multikolinearitas mengakibatkan koefisien regresi variabelnya tidak tertentu 

dan kesalahan standar tidak terhingga (Ghozali, 2011). 

Menurut Ghozali (2011), untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance Value (TV)dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai TV dibawah 0,10 

atau nilai VIF diatas 10. 

 

3.5.1.3 Uji Autokorelasi 

Menurut  Ghozali (2011) uji autokolerasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier ada hubungan antara satu variabel 

residual dengan variabel residual lainnya. Jika tidak terjadi kolerasi, maka 

tidak terdapat autokolerasi. 

Penelitian ini menggunakan Durbin-Watson (DW) untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dimana interprestasi penilaiannya 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika 0 < d < dl maka keputusan ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada 

autokorelasi positif. 
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2) Jika dl   d   du maka keputusan no decision. Hal ini menunjukkan tidak 

ada autokorelasi positif. 

3) Jika 4-dl < d < 4 maka keputusan ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada 

korelasi negatif. 

4) Jika 4-du   d   4-dl maka keputusan no decision. Hal ini menunjukkan 

tidak ada autokolerasi negatif. 

5) Jika du < d < 4-du maka keputusan tidak ditolak. Hal ini menunjukkan 

tidak ada autokorelasi positif dan negatif (Ghozali, 2011). 

 

3.5.1.4 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan lain berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas, tetapi kebanyakan data cross section mengandung situasi 

heteroskedas tisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran. 

Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan: Tidak terjadi 

heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas > 0.05 (Ghozali, 2011). 
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3.5.2 Uji Hipotesis 

Setelah uji asumsi klasik dan uji ketepatan dilakukan, selanjutnya 

yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi 

berganda (Multiple Linier Regression Method). Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji 

hipotesis ini adalah: 

CSR = α + β1PF + β2Lk + β3Gr + β4MEx+ β5UmP + ε 

  Keterangan: 

   CSR = Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

α  = Konstanta 

β1PF = Profitabilitas 

β2Lk = Likuiditas 

β3Gr = Growth 

β4MEx = Media Exposure 

β5UmP = Umur Perusahaan 

ε = Error term. 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari goodness of fit nya. Secara statistik, dapat diukur dari uji 

simultan (uji F), nilai koefisien determinansi (R
2
) dan uji parsial (uji t). 
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3.5.2.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F juga menentukan bahwa model regresi fit atau tidak. 

Pada dasarnya uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model penelitian mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam 

penelitian ini menggunakan signifikansi level 0,05 (α = 5%). Adapun 

kriteria pengujian F sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikan statistik F > 0,05 maka model penelitian tidak 

fit, sehingga keempat variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikasi statistik F < 0,05 maka model penelitian 

dinyatakan fit, sehingga keempat variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.5.2.2 Koefisien Determinan (  ) 

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi (   ) mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted (  ) karena setiap 

tambah satu variabel independen, maka (  ) pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh. 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli 



44 
 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted (  ) yaitu antara 1 

dan 0 dengan kriteria apabila hasil    mendekati 1 maka hasil tersebut 

mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan varibel 

terikat sedangkan jika hasil    mendekati 0 berarti terdapat korelasi yang 

yang lemah antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

3.5.2.3 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

probabilitas signifikansi 0,05. Penerimaan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria: jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Dasar dari analisis uji statistik t adalah sebagai berikut: 

1) Jika t hitung > t tabel maka H0 diterima dan menolak Ha, artinya tidak 

ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terkait. 

2) Jika t hitung < t tabel maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

 

 


