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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

a. Objek/Subjek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pada penelitian 

ini mencakup data pada tahun 2012-2015. Hal ini dimaksudkan untuk 

mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Subjek penelitiannya yaitu laporan 

keuangan perusahaan manufaktur.  

b. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data-data yang 

diperoleh didapatkan dari laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dengan periode 2012-2015. Laporan tahunan digunakan karena 

laporan tahunan memiliki sumber data-data yang begitu bermanfaat bagi 

manajemen dalam perusahaan dengan mengisyaratkan hal-hal yang penting pada 

mekanisme pelaporan.  

c. Teknik Pengambilan Sampel 
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Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan (data sekunder) dan seluruh dokumen 

yang relevan, seperti catatan atau dokumentasi suatu perusahaan dalam hal ini 

adalah annual report pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Teknik dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan 

purposive sampling. Sedangkan, kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini, adalah:   

1. Seluruh Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang mempublikasikan 

laporan tahunan dengan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012-2015. 

2. Perusahaan yang menyajikan iktisar keuangan dengan menggunakan mata uang 

rupiah. 

3. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris, website, leverage, pengungkapan 

media, umur perusahaan dan kepemilikan saham publik. (tidak/kurang salah 

satunya). 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan dalam 

memperoleh data-data yang berupa laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh 

perusahaan sampel dengan periode 2012-2015 melalui website Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id). Teknik dalam pengumpulan data diperoleh dengan cara 

http://www.idx.co.id/
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menelusuri laporan tahunan perusahaan yang telah terpilih menjadi sampel dalam 

penelitian.   

e. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah penyajian 

informasi-informasi perusahaan oleh para stakeholder yang berkepentingan 

terhadap kondisi perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur 

dengan menggunakan proksi CSRDI (corporate social responsibility disclosure 

index) berdasarkan padaindikator GRI (global reporting intiatives) indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website 

www.globalreporting.org. Adanya 3 fokus pengungkapan yang terdapat dalam 

Indikator GRI yaitu ekonomi, sosial, lingkungan sebagai dasar sustainability 

reporting. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang 

telah diakui oleh perusahaan di dunia.  

Pengukuran CSRDI disini berpacu dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Haniffa dkk (2005) dalam Sayekti dan Wondabio (2007), yang dalam 

penelitiannya menggunakan content analysis dalam mengukur variety dari 

CSRDI. Content analysis merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

mengukur kinerja CSR dari laporan kegiatannya. Content Analysis ini 

http://www.globalreporting.org/
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digunakan sebagai metode pengukuran CSRDI karena metode ini telah banyak 

digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada dasarnya pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan dikotomi 

yang artinya adalah setiap item CSR didalam instrument pada penelitian diberi 

nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Kemudian, Skor 

pada setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan dari skor dalam 

setiap perusahaan. 

Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut : 

CSRDIj    =   ∑Xij 

                        78                       

Keterangan: 

CSRDIj :  Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j, 

Xij  : dummy variabel: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i    tidak 

diungkapkan 

Dengan demikian, 0 ≤ CSRDIj< 1. 

 

2. Variabel Independen 
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a. Leverage 

Indikator yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur tingkat 

dari leverage adalah dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). 

Dengan pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut : 

D E R=  Total Kewajiban 

          Ekuitas 

b. Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan saham publik adalah seluruh jumlah saham yang 

dimiliki oleh publik, saham-saham tersebut diperoleh dari masyarakat atau 

pihak luar. Mardiyanti dalam (Febriantinah, 2010). Definisi dari public 

sendiri yaitu tidak memiliki hubungan yang istimewa dengan perusahaan 

dalam hal ini adalah masyarakat luas serta pihak-pihak lain. Sehingga 

semakin banyak pihak-pihak yang membuthkan informasi perusahaan, maka 

akan semakin banyak informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan. 

Dalam penelitian ini, kepemilikan saham public dapat dilihat pada 

laporan tahunan perusahaan. Untuk melihat besarnya saham publik, pada 

penelitian ini menggunakan rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham 

publik terhadap total saham perusahaan di Indonesia. Metode penelitian ini 
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dilakukan berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh Puspitasari 

(2009).   

KSP  = Jumlah Kepemilikan Saham Publik X 100% 

  Total Lembar Saham Perusahaan 

c. Pengungkapan Media 

Pengungkapan media dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

yang digunakan oleh Aulia (2010) yang pengukurannya menggunakan 

variabel dummy, yang mana jika perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR 

pada website perusahaan, maka diberi nilai 1. Namun, jika perusahaan tidak 

mengungkapkan kegiatan CSR pada website perusahaan, maka diberi nilai 0. 

d. Dewan  Komisaris 

Dewan komisaris adalah wakil shareholder disetiap perusahaan yang 

memiliki badan hokum perseroan terbatas dan mempunyai fungsi sebagai 

monitoring terhadap kebijakan direksi dalam mengelola perusahaan. Serta 

dapat memberi nasehat kepada manajemen terkait hal-hal dari perseroan.  

Dalam penelitian ini, pengukuran dewan komisaris dilihat pada 

banyaknya dewan komisaris yang terdapat pada suatu perusahaan. Penelitian 

ukuran dewan komisaris ini, secara konsisten menggunakan penelitian yang 
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dilakukan oleh Sembiring (2005), yang mana dilihat dari anggota dewan 

komisaris yang banyak. Adapun pengukuran tersebut menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

UDK = ∑ DewanKomisarisperusahaan 

e. Umur Perusahaan 

Pada variabel umur perusahaan dihitung mulai dari perusahaan 

tersebut terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia sampai dengan penelitian 

dilakukan.  

Umur Perusahaan = Tahun berjalan dalam penelitian – tahun berdiri 

3. Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 

setiap data yang dilihat, mulai dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum.  

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji regresi berganda ini merupakan model penelitian yang dilakukan 

apabila penelitian tersebut telah memenuhi syarat yang lolos dari uji asumsi 

klasik. Hasil lolos dari uji asumsi klasik tersebut, harus memenuhi syarat-
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syarat yang terdistribusi normal, dan tidak terdapat multikolineritas, 

autokorelasi, maupun heteroskedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Yang digunakan dalam metode ini adalah dengan 

melihat pada distribusi normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Ghozali, (2011). Dan terdapat uji statistik non parametrik 

Komlmogrof  Smirnov (K-S) (Ghozali, 2011:164). 

b) Uji multikolinearitas 

Multikolinearitas didalam suatu model regresi dapat 

dilakukan melalui cara sebagai berikut : 

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris sangat tinggi, tetapi individual variabel 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

dependen.  

2. Menganalisis matriks korelasi variabel independen. Jika 

diantara variabel independen ada korelasi yang cukup 

tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan 

indikasi adanya Multikolonieritas. 



48 
 

3. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Nilai Cut off  

yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF diatas 10. Apabila terdapat variabel 

independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 

0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada Multikolonieritas antar 

variabel bebas dalam model regresi.    

c) Uji Autokolerasi 

Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW Test) yang menggunakan titik kritis 

yaitu batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Ghozali, (2011). 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas yaitu adannya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Apabila variance dari residual dari satu pengamatan 

pada pengamatan yang lainnya tetap maka disebut 

homoskedastitas dan apabila berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
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homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Ghozali, (2007).  

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda, uji signifikansi parameter individual, dan koefesien determinasi.  

1). Koefesien determinasi 

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi 

berada diantara nol dan satu. Nilai R2  yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. (Ghozali, 2007). 

Data dalam penelitian ini menggunakan program Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 22. Hipotesis dalam penelitian 

ini dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefesien variabel yang 

bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Kesimpulan hipotesis 

dilakukan berdasarkan t-test.  
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2). Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

Menurut Ghozali (2007), ujistatistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai sig > 0.05 maka hipotesis ditolak (koefesien 

regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara 

parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

b. Jika nilai sig < 0.05 maka hipotesis diterima (koefesien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

3). Model Simultan 

Dalam penelitian ini regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen 

yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap variabel 
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dependen leverage, kepemilikan saham publik, 

pengungkapan media, dewan komisaris. Model persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

CSRI = α +  β1Lev + β3KSP + β4PM + β5UDK + e.  

Keterangan : 

CSRI : Corporate Sosial Responsibility Index 

α : Konstanta 

β1-β5 : Koefesien regresi 

Lev : Leverage 

KSP : Kepemilikan saham publik 

PM : Pengungkapan media 

UDK : Ukuran dewan komisaris 

e : error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam 

penelitian.  

 

 

 

 


