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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-

satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Subagyo 

dan Djarwanto, 2011:93). Populasi merupakan keseluruhan objek yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur pada sub sektor Food and Baverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2017. 

2. Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Subagyo 

dan Djarwanto, 2011:93). Untuk menentukan sampel dalam penelitian, 

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling 

pada dasarnya dikelompokan menjadi dua yaitu Random Sampling dan 

Nonrandom Sampling. Random Sampling meliputi simple random 

sampling. Nonrandom Sampling meliputi convenience sampling, 

purposive sampling, judgment sampling, dan incidental sampling. 

Pemilihan sampel yang akan dilakukan dalam penelitian dengan teknik 

purposive sampling, Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006:85), artinya setiap subjek 
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yang diambil dari populasi dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah : 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017.  

b. Perusahaan manufaktur di sub sektor Food and Beverages yang 

menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun 

pengamatan secara berturut-turut yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017.  

c. Perusahaan tidak menghasilkan laba negatif selama periode 2013 

sampai 2017. 

d. Perusahaan Manufaktur sub sektor Food and Beverages yang 

menerapkan CSR dan memiliki laporan pengungkapan CSR selama 

perode 2013 - 2017. 

 Perusahaan Food And Beverages yang tercatat di BEI pada akhir 

2017 , diperoleh 18 perusahaan makanan dan minuman. Untuk 

perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2013 

hingga 2017 secara berturut turut berjumlah 12 perusahaan. Dari 12 

perusahaan tersebut menghasilkan laba positif selama periode yang 

ditentukan. Namun dari 12 perusahaan yang menerapkan CSR dalam 

perusahaan  mereka berjumlah 9 perusahaan. 

 Dari 18  populasi perusahaan Food And Beverages yang tercatat di 

BEI, diperoleh 9 perusahaan makanan dan minuman yang memenuhi 

kriteria diatas dengan rincian sebagai berikut: 
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No  Kode Nama Perusahaan 

1. DLTA PT. Dekta Djakarta Tbk 

2. ICBP PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk 

3. INDF PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk 

4. MLBI PT Multi Bintang Indonesia 

5. MYOR PT Mayora Indah Tbk 

6. ROTI PT Nippon Indosari 

Corporindo Tbk 

7. SKBM PT Sekar Bumi Tbk 

8. SKLT PT Sekar Laut Tbk 

9. ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry 

and Trading Company Tbk   

 

B. Data dan Sumber data  

 Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka, yang empiris terukur 

dan teramati (Supriyanto, 2009). Data yang diperoleh yaitu data Sekunder 

adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, yaitu : diolah dan 

disajikan oleh pihak lain. Sumber data yang akan digunakan adalah laporan 

keuangan  tahunan masing-masing perusahaan Food and Beverages serta laporan 

pengungkapan CSR  setiap akhir tahun selama periode analisis,  yaitu dari tahun 

2013 sampai tahun 2017.  
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C. Metoda Pengumpulan Data 

 Menurut Supardi (2005:117), metode pengumpulan data merupakan 

bagian dari perencanaan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses 

penentuan cara-cara untuk mendapatkan atau menjaring data-data penelitian 

lapangan. 

Metode pengumpulan data meliputi: 

1. Metode Observasi 

 Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpukan 

data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek 

dan atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis. 

2. Metode Wawancara 

 Metode wawancara merupakan proses memperoleh suatu fakta atau 

data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden 

penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi 

komunikasi. 

3. Metode Angket 

 Metode angket merupakan pengumpulan data lapangan dengan 

mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan media cetakan. 

4. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu mencari dan mendapatkan data-data 

dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan, data gambar/foto/blue 

print dan lain sebagainya. 
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 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan semua data 

sekunder dan seluruh informasi melalui jurnal-jurnal, buku-buku, 

literature serta mengumpulkan dan mencatat data laporan tahunan 

(annual report) perusahaan manufaktur dan komponen yang menjadi 

sampel selama waktu penelitian tahun 2013-2017 yang diperoleh melalui 

situs Bursa Efek Indonesia www.idx.com dan www.sahamok.com  serta 

referensi dari peneliti sebelumnya  .  

D. Definisi Operasioanal dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel independen/variabel bebas 

 Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya. Menurut Sugiyono (2006:33) pengertian 

variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, 

seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Profitabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan Return On Assets (ROA) yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak (Sudana, 

2015:25). Return On Assets dihitung dengan rumus:  
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ROA = 
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑻𝒂𝒙

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 

b. Corporate Social Responsibility  

 Indeks pengungkapan CSR berdasarkan standar Global Reporting 

Initiativve (GRI) yaitu sebagai berikut: ( Sri Yanti Pasaribu, 2017) 

1) Indikator Kinerja Ekonomi (Economic Performance Indicator)  

2) Indikator Kinerja Lingkungan (Enviroment Performance Indicator)  

3) Indikator Kinerja Tenaga Kerja (Labor Practices Performance 

Indicator)  

4) Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (Human Right Performance 

Iindicator)  

5) Indikator Kinerja Sosial (Social Performance Indicator)  

6) Indikator Kinerja Produk (Product Responsibility Performance 

Indicator) 

 Perhitungan Variabel ini dilakukan oleh peneliti dengan mengukur 

pengungkapan laporan sosial tahunan yang dilakukan dengan 

pengamatan mengenai ada tidaknya suatu item informasi yang 

ditentukan dalam laporan tahunan dengan asumsi setiap yang 

diungkapkan telah dilakukan.  Penghitungan CSR dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:  

Score 0:apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan  

Score 1: apabila item informasi yang ditentukan ada dalam laporan 

tahunan Rumus indeks informasi sosial untuk menghitung 

pengungkapan sosial perusahaan, yaitu:  
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Indeks CSR = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒏𝒈𝒌𝒂𝒑𝒂𝒏 𝑪𝑺𝑹

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 

Berdasarkan Global Reporting Initiativve (GRI), keseluruhan 

indikator pengungkapan CSR memiliki jumlah skor maksimal 

sebanyak 79 skor. 

2. Variabel dependen 

 Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Menurut Sugiyono (2006:33) 

pengertian variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. 

 Nilai Perusahaan dapat diukur dengan PBV ( Price to Book Value) 

yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham 

suatu perusahaan  (Darmadji, 2011:199). Price to Book Value  dapat 

dihitung dengan rumus:  

PBV = 
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑩𝒖𝒌𝒖 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 
 

 Dalam menghitung PBV, harga saham yang digunakan merupakan 

harga saham penutupan. 

E. Metode Analisi Data  

 Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik 

deskriptif dan uji asumsi klasik yang dapat menggambarkan keadaan data 

penelitian.   
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1. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan nilai estimasi yang 

diperoleh dan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, and Estimator) 

yang artinya nilai estimator yang terbaik, estimator yang linear, dan 

estimator yang tidak bias.  

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, 

apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak.Cara yang 

digunakan untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau 

tidak adalah desain grafik normal p-p plot dan uji Kolmogorov – 

Smirnov (K-S).  

1) Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal p-p 

plot (Ghozali, 2006:110). Dasar pengambilan keputusan:  

  (a)  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan  mengikuti arah 

 garis diagonal, maka model regresi  memenuhi asumsi normalitas.  

  (b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak 

 mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

 memenuhi asumsi normalitas.  

2) Uji statistik Kolmogorov – Smirnov (K-S) yang dijelaskan oleh 

Ghozali (2006). Bila nilai signifikan < 0,05 berarti distribusi data 
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tidak normal, sebaliknya bila nanti signifikan > 0,05 berarti 

distribusi data normal.  

  Ada lima alasan yang sering menyebabkan data tidak 

berdistribusi normal, yaitu: data ekstrim, tumpang tindih dari dua 

atau lebih proses, kurangnya data diskriminasi, data yang 

diurutkan, dan nilai mendekati nol. Terdapat beberapa cara yang 

dapat dilakukan jika data tidak berdistribusi normal, yaitu:  

1) Melakukan transformasi data, misalnya mengubah data menjadi 

bentuk logaritma (Log) atau natural (Ln)  

2) Menambah jumlah data  

3) Menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab tidak 

normalnya data  

4) Menerima data apa adanya.  

b. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya bertujuan untuk menguji 

apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota 

grup tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka 

dikatakan ada homokedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi 

terjadinya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter-Plot. Dasar analisis menurut 

Ghozali (2006:105) yaitu:  
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1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

 Terdapat berbagai metode untuk menguji adanya 

heteroskedastisitas, seperti uji grafik, uji Park, uji Glejser, uji 

Sperman’s, dan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi  

 Dalam penelitian ini menggunakan uji Park untuk dapat menguji 

adanya heteroskedastisitas ataukah tidak. 

Metode  uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural 

dari residual kuadrat (Lne2) dengan variabel independen (X1 dan X2). 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1)  Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas 

2)  Ha : ada gejala heteroskedastisitas 

Ho diterima bila Signifikansi > 0,05 berarti tidak terdapat 

heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila Signifikansi < 0,05 yang 

berarti terdapat heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi 
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muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini biasanya terjadi pada data times series. Karena gangguan pada satu 

data cenderung mengganggu data lainnya. Penggunaan program SPSS 

bertujuan untuk mendeteksi adanya problem autokorelasi (Imam 

Ghozali, 2011: 110). Dengan melihat Durbin-Watson yaitu panduan 

mengenai angka D-W pada tabel D-W. Hipotesis yang akan diuji 

adalah:  

H0 : tidak ada autokorelasi  

Ha : ada autokorelasi 

Tabel Pengambilan Keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif  Tolak  0 < d < dl  

Tidak ada autokorelasi positif  Tidak ada keputusan  dl ≤ d ≤ du  

Tidak ada autokorelasi negatif  Tolak  4-dl < d < 4  

Tidak ada autokorelasi negatif  Tidak ada keputusan  4-du ≤ d ≤ 4-dl  

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negative  

Tidak ditolak  du < d < 4-du  

   Dengan adanya gejala autokorelasi maka menyebabkan variasi 

sampel tidak dapat menggambarkan variansi populasi dalam regresi 

linier. Sehingga untuk mengatasi gejala autokorelasi dapat 

menggunakan metode Cochrane – Orcutt agar dapat mengatasi 

masalah autokorelasi dalam regresi (Gujarati 2003). Prosedur 
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Cochran-Orcutt merupakan salah satu alternatif pemecahan dalam 

permasalahan penaksiran koefisien regresi pada persamaan 

Generalized Least Square yang tidak dapat diestimasi dengan OLS. 

Generalized Least Square adalah sebuah metode untuk membuang 

autokorelasi tahap pertama pada sebuah estimasi persamaan regresi. 

Metode ini juga meminimumkan varian dari persamaan regresi 

tersebut. Generalized Least Square diawali dengan sebuah persamaan 

yang tidak memenuhi asumsi autokorelasi, dan melakukan 

transformasi persamaan menjadi sebuah persamaan yang memenuhi 

asumsi tersebut. 

d. Uji Multikolinieritas  

 Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel 

independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna.Model regresi yang baik 

mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas.Uji 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

memiliki ada atau tidak adanya masalah multikolinearitas.Dampak 

yang diakibatkan dengan adanya multikolinieritas antara lain yaitu:  

1) Nilai standard error untuk masing-masing koefisien menjadi 

tinggi, sehingga t hitung menjadi rendah.  

2) Standard error of estimateakan semakin tinggi dengan 

bertambahnya variabel independen.  

3)  Pengaruh masing-masing variabel independen sulit dideteksi.  
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 Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi 

dapat dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan 

tolerance. Regresi bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF lebih 

kecil dari 10 dan tolerance value lebih besar dari 0,10 maka terjadi 

multikolinearitas (Ghozali, 2006:92). 

2.  Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, skewness (kemencengan distribusi), dan kurtosis 

(Ghozali, 2006:70). Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling 

mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum.  

3. Pengujian Hipotesis  

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Regresi linear berganda ditujukan untuk menentukan 

hubungan linear antar beberapa variabel bebas yang biasa disebut X1, X2, 

X3, dan seterusnya dengan variabel terikat yang disebut Y. Persamaan 

regresi ganda dirumuskan: 

 Y = a + b1X1 + b2X2  + e  

Keterangan:  

Y = Nilai Perusahaan 

 a = Konstanta 

 b = Koefisien Regresi  

X1= Profitabilitas  
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X2= Pengungkapan CSR  

e = Tingkat error atau kesalahan dalam uji hipotesis  

a. Uji F  

 Menurut Sugiyono (2008) uji F digunakan untuk menguji variabel 

– variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat . Selain 

itu dengan uji F ini dapat diketahui pula apakah model regresi linier yang 

digunakan sudah tepat atau belum. Rumusnya adalah : 

F =
𝑅2/k

(1−R2) / (n−k−1)
   

Keterangan : 

F = F hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel 

R2 = Korelasi parsial yang ditemukan 

n = Jumlah sampel 

k = Jumlah variabel bebas 

Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah : 

1) Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak 

2) Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima 

Dimana : 

H0 : variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama  

terhadap variabel terikat. 

Ha :  variabel bebas berpengaruh signifikan secara bersama-sama  

terhadap variabel terikat. 

 Langkah-langkah pengujian uji F adalah sebagai berikut 

(Djarwanto, 2011:236): 
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1) Menyusun formulasi Ho dan Ha 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

2) Menentukan level of significance (α) = 0,05 atau 0,01 

3) Kriteria pengujian. 

 

 

 

 

Degree of freedom k-1 pembilang (numerator), k(n-1) penyebut 

(denominator). 

Ho diterima apabila   : F ≤ Fa; k-1; k(n-1) 

Ho ditolak apabila   : F > Fa; k-1; k(n-1) 

4) Perhitungan :   

5) Kesimpulan : Ho diterima atau ditolak (dengan membandingkan 

antara langkah d dengan peraturan pengujian pada langkah c). 

  Uji Goodness of Fit atau Uji Kelayakan Model digunakan 

untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual.(Ghozali 2011) 

b. Uji t  

 Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau 

ditolak digunakan statistik t (uji t). Uji t untuk mengetahui pengaruh 

Fɑ ; k-1 ; k(n-

1)  

 

daerah 

terima 

 

daerah 

tolak 
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variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah 

pengaruhnya signifikan atau tidak. (Ghozali, 2006)  

H0 : variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel terikat.  

Ha : variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel terikat. 

Langkah-langkah dalam pengujian uji t adalah sebagai berikut 

(Djarwanto, 2011:173) : 

1) Menyusun formulasi Ho dan Ha : 

Ho : βi = 0 

Ha : βi ≠ 0 

i = (1,2,3,4)  

2) Menentukan level of significance (α) = 0,05 atau 0,01 

3) Kriteria pengujian 

 

 

 

 Ho diterima apabila  : -t(ɑ/2 ; n-1) < t < t(ɑ/2 ; n-1) 

 Ho ditolak apabila  : t > t(ɑ/2 ; n-1) atau t < -t(ɑ/2 ; n-1) 

4) Perhitungan nilai t 

5) Kesimpulan : Ho diterima atau ditolak (dengan membandingkan 

antara langkah 4 dengan peraturan pengujian pada langkah 3. 

 

µo   

 
t (ɑ/2 ; n-1)  

 

-t (ɑ/2 ; n-1)  

 

daerah 

tolak 

 

daerah 

tolak 

 

daerah 

terima 
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c. Koefisien Determinasi  

 Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi 

variabel independen. Nilai koefisien determinasi digunakan untuk 

memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol 

dan satu. Apabila R2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi pengaruh terhadap variabel dependen, maka kontribusi 

antara variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. 

Sedangkan apabila R2 mendekati nol berarti kontribusi variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin melemah. 

𝑅2 =
𝒃𝟏 ∑ 𝒀𝑿𝟏 + ∑ 𝒀𝑿𝟐 + ⋯ + ∑ 𝒀𝑿𝒏

∑ 𝒀𝟐
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