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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahan 

tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Alasan 

peneliti menggunakan perusahan tambang karena perusahaan tambang di 

indonesia sendiri jumlahnya sangat banyak dan juga salah satu yang menopang 

perekonomian di indonesia. Selain itu juga perusahaan tambang juga.langsung 

bersentuhan dengan lingkungan dan juga masyarakat dalam menjalankan 

bisnisnya.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsnung dari objek penelitian, namun tidak langsung menemui 

sumber data tersebut melainkan melalui sumber lain, berupa tulisan yang berupa 

laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Laporan 

keuangan tersebut diperoleh melalui website resmi BEI (www.idx.co.id) 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunkan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

http://www.idx.co.id/
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1. Perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013-2015 

2. Perusahaan tambang yang melakukan CSR pada tahun 2013-

2015 

3. Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap,terperinci 

dan akurat pada tahun 2013-2015 

4. Perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun 

2013-2015 

5. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2013-

2015 

 

D. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan data dokumentasi. Data dokumentasi berupa laporan tahunan 

dan laporan keuangan yang terdapat di website Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang terikat dan variabel yang 

dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen sendiri merupakan 

http://www.idx.co.id/
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variabel yang menjadi pusat penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan adalah nilai yang dibayarkan oleh investor untuk memiliki 

perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dideskripsikan sama dengan nilai saham 

yang di jual belikan di pasar modal. Nilai perusahaan tergantung pada faktor – 

faktor yang mempengaruhinya.Nilai perusahaan didapat dariperbandingan 

antara nilai pasar ekuitas dan nilai buku dari total hutang dengan nilai buku dari 

total ekuitas dan total hutang. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967), 

merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan 

saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. 

Jika rasio Q di atas satu, berarti investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang 

memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi dan akan 

merangsang investasi baru. Jika rasio Q di bawah satu, investasi dalam aktiva 

tidak menarik perhatian investor (Herawaty, 2008).  

Dimana:  

Q = (EMV+D) 

       (EBV+Q) 

Dimana:  

Q = nilai perusahaan  

EMV = nilai pasar ekuitas (closing price x jumlah saham yang 

beredar)  



28 
 

D = nilai buku dari total hutang  

EBV = nilai buku dari total ekuitas 

 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility    ,profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. 

a. Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Corporate Sosial Responsibility adalah aktivitas perusahaan yang 

berorientasi untuk mensejahterakan karyawan maupun masyarakat serta 

ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Kegiatan CSR diketahui dari 

laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam 

pengungkapan CSR peneliti menggunakan GRI G-4 (Global Reporting 

Initiative ). 

Untuk setiap item pengungkapan akan diberi skor 1 jika diungkapkan 

dan skor 0 jika tidak diungkapkan. Indeks corporate social 

responsibility disclosure diukur dengan skala rasio yaitu: 

CRSDI = ∑Xij 

                  N 
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Keterangan:  

CSDI = CSR Disclosure Index  

Xij = Jumlah disclosure perusahaan 

   `n = Jumlah item checklist disclosure 

 

b. Profitabilitas 

ROA (Return on Asset) adalah rasio yang menghitung persentase 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Rumus ROA sendiri adalah : 

ROA = Laba bersih sebelum pajak  

                  Total Aktiva 

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan sendiri diukur melalui total penjualan yang 

dilogaritmakan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola suatu 

perusahaan dapat dilihat dari total penjualannya. Umumnya, perusahaan 

besar memiliki total penjualan yang lebih banyak daripada perusahaan 

kecil. Digunakannya total penjualan sebagai pengukuran karena total 

penjualan . Ukuran perusahaan diukur dengan Log Total Penjualan. 

F. Uji Kualitas Data 

1. Statistik Deskriptif 
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Statistik deskriptif merupakan suatu teknik yang memberikan informasi 

mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Statistik 

deskriptif memiliki manfaat untuk memberikan gambaran atau deksripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan sebelum pengujian hipotesis. Dalam pengujian 

ini, uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji 

normalitas,multikolinieritas,heteroskedasitas dan autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan apakah terdapat variabel 

penggangu dalam model regresi atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali,2006). Normalitas dapat dideteksi dengan elihat penyebaran data 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya.  

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

yakni uji Kolmogorov Smirnov (K-S). Jika hasil dari uji (K-S) menunjukkan 

nilai  >0,05 maka data itu berdistribusi normal. Sedangkan jika hasinya 

menunjukkan nilai <0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Dilakukannya uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk mendeteksi ada 

tidaknya korelasi atau hubungan linier antara variabel independen satu 
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dengan variabel independen lainnya dalam model regresi (Nazaruddin dan 

Basuki, 2016). Untuk mengetahui bahwa suatu model regresi mengandung 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factors) 

dan nilai Tolerance.  

 Apabila dalam pengujian multikolinieritas dihasilkan nilai VIF < 10 dan 

nilai Tolerance> 0,01 dapat dinyatakan bahwa model regresi bebas dari 

multikolinieritas. Sedangkan untuk nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance< 0,01 

menunjukkan bahwa model regresi mengandung multikolinieritas. Apabila 

antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi terdapat 

korelasi, maka dapat dikatakan bahwa model regresi mengandung 

multikolinieritas. Adanya multikolinieritas dalam suatu model regresi akan 

menyulitkan peneliti, karena standar deviasi dari koefisien regresinya tidak 

signifikan. Maka dari itu, pemisahan pengaruh antar variabel independen 

akan sulit dilakukan.    

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Dilakukannya uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk 

mendeteksi adanya penyimpangan dari persyaratan asumsi klasik yang 

ada dalam model regresi. Syarat untuk asumsi klasik menyatakan bahwa 

suatu model regresi harus bebas dari heteroskedastisitas (Nazaruddin dan 

Basuki, 2016). Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana 

terdapat ketidaksamaan variance dari residual pada seluruh pengamatan 

dalam model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Suatu model regresi 
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dikatakan mengandung heteroskedastisitas apabila uji glejser yang 

dilakukan menghasilkan nilai signifikansi < 0,05. Sedangkan apabila 

nilai signifikansi > 0,05 dapat dinyatakan bahwa model regresi bebas dari 

heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Model regresi yang 

baik adalah yang tidak mengandung heteroskedastisitas.    

d. Uji Autokorelasi 

Dilakukannya uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mendeteksi 

ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Autokorelasi 

merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam model regresi 

(Nazaruddin dan Basuki, 2016). Metode yang biasa digunakan untuk 

menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d < dL atau d > (4-dL), maka H0 ditolak, artinya terdapat 

autokorelasi. 

2. Jika dU < d < (4-dL), maka H0 diterima, artinya tidak ada 

autokorelasi. 

3. Jika dL < d < dU atau (4-dU) < d < (4-dL), maka tidak ada 

hasil kesimpulan yang pasti.  

G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Peneliti menggunakan alat bantu software yakni SPSS untuk mengolah data. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. 
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Model Analisis Regresi Linier Berganda 

Q   = α + β1CSRDI +  β2ROA + β3LnPenjualan+є 

Q   = Nilai Perusahaan 

α    = Konstanta 

β1-β3  = Koefisien Regresi 

ROA  = Profitabilitas 

LnPenjualan = Ukuran Perusahaan 

Є   = Eror 

 

1. Uji Nilai F 

 Uji Nilai F digunakan untuk menguji secara signifikan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama yang dilihat 

dari nilai signifikan F.. Kriteria hipotesis diterima apabila nilai sig < α 0,05 

yang nantinya menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam 

penelitian dapat mempengaruhi variabel dependen. 

 

2. Uji T 

 Uji Nilai T digunakan untuk menguji secara signifikan dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada dalam penelitian. 
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Kriteria hipotesis diterima apabila nilai sig < α 0,05 serta koefisien regresi 

searah dengan apa yang menjadi hipotesis. 

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur persentase atau 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjuster R2, 

dimana nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk persentase 

agar dapat diinterpretasi. Kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


