
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Populasi dan Sampel 

 3.1.1 Populasi 

   Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi 

suatu fenomena (Santoso 2009:2). Populasi yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah perusahaan di bidang property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013-2015 yang berjumlah 50 

perusahaan. Data populasi diperoleh dari IDX Fact Book 2013-2015.  

 3.1.2 Sampel 

 Sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu 

populasi (Santoso 2009:2). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria. 

Kriteria penentuan sampel adalah : 

1. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga Desember 2015. 

2. Perusahaan property dan real estate yang menerbitkan 

annual report dengan periode yang berakhir pada 31 

Desember 2013 hingga 2015. 

Perusahaan property dan real estate dipilih karena salah satu aktivitas 

yang dilakukan adalah pembangunan perumahan, perkantoran, dan kawasan 



indutri yang dapat membawa dampak pada lingkungan hidup. Dampak yang 

ditimbulkan oleh kegiatan ini dapat terjadi pada masa konstruksi maupun 

operasi proyek (Yosef, Sina, dan Rika, 2013). Berdasarkan dampak tersebut, 

perusahaan property dan real estate perlu menjaga lingkungan sekitar akibat 

aktivitas usaha ini. Sampel penelitian berjumlah 41 perusahaan. 

  Tabel 3.1 Keterangan Jumlah Sampel 

Keterangan Jumlah 

Populasi 50 Perusahaan 

Tidak terdaftar di BEI periode 2013-2015   9 Perusahaan 

Data annual report tidak lengkap    - Perusahaan 

Sampel akhir 41 Perusahaan 
  Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan IDX Fact Book 2013-2015 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 3.2.1 Jenis dan sumber data 

 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah 

sumber data kedua sesudah sumber data primer (Bungin 2015:129). Sumber 

data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (annual 

report) perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015 diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.  

 3.2.2 Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin 2013:153). Data 



dikumpulkan dengan mengumpulkan annual report perusahaan property dan 

real estate yang terdapat  pada www.idx.co.id.  

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor CSR, retrun on 

equity (ROE), net profit margin (NPM), kepemilikan institusional, dan ln total assets. 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Varibel 

Sumber:Data diolah peneliti 

3.4 Variabel Penelitian  

 Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Variabel Terikat atau Dependent Variable  

 Variabel dependen adalah variabel yang timbul sebagai akibat adanya 

variabel yang lain (Narbuko 2008:141). Dalam penelitian ini variabel terikat 

No Variabel Definisi Operasional Variabel Ukuran Skala 
1. Skor CSR Indikator yang digunakan untuk 

mengukur CSR menggunakan indikator 

Hackston dan Milne.  

CSDIj =   ΣXij 

                nj 
Sumber: Wismadana 2015:8 

Interval 

2. ROE ROE menunjukkan kemampuan 

manajemen perusahaan dalam 

mengelola modal yang tersedia untuk 

mendapatkan net income yang tersedia 

bagi pemegang saham (Hery 

2016:194). 

Laba bersih 

Total Ekuitas 
 

 
Sumber: Hery 2016: 195 

Rasio 

3. NPM NPM merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya presentase 

laba bersih atas penjualan bersih (Hery 

2016:198) 

Laba bersih 
Penjualan bersih 
Sumber: Hery 2016:193 

Rasio 

4. Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan 

kondisi dimana institusi atau lembaga 

eksternal yang turut memiliki saham 

dalam perusahaan. 

Jumlah saham 
institusional 

Total saham beredar 
Sumber: Susanti dan Mildawati 
2014:10 

Rasio 
 

 

5. Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran perusahaan yang digunakan 

adalah jumlah total aset yang dihitung 

menggunakan logaritma natural (Ln). 

Size = Ln TA 
Sumber: Kurnianingsih 

2013:101 

Rasio 



yang digunakan adalah CSR. CSR diukur dengan menggunakan indikator 

Hackston dan Milne . Indikator terbagi menjadi tujuh aspek yaitu lingkungan, 

energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, 

produk, keterlibatan masyarakat, dan lain-lain. Untuk mengukur CSR, skor 

diatur sebagai berikut : 

a. Skor 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan informasi sesuai dengan 

kriteria 

b. Skor 1 jika perusahaan mengungkapkan informasi sesuai dengan 

kriteria 

 Pengukuran CSR dilakukan dengan menjumlahkan skor tiap 

perusahaan, lalu dibagi dengan jumlah skor yang ada. Adapun rumus 

perhitungannya adalah : 

Gambar 3.1 Rumus CSR 

  
 

 

 

 

Sumber: Wismandana 2015:8 
 Keterangan : 

 CSDIj = Corporate Social Responsibility Disclosure Index  perusahaan j 
 ΣXij = Jumlah total skor 

 nj = Jumlah item untuk perusahaan j  
 

3.4.2 Variabel Bebas atau Independent Variable  

  Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan 

dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun 

    CSDIj =   ΣXij 

  nj 



negatif bagi variabel dependen lainnya. Pada penelitian ini variabel bebas 

yang digunakan adalah return on equity, net profit margin, kepemilikan saham 

institusional dengan rumus untuk menghitung yaitu : 

Gambar 3.2 Rumus Return On Equity 

 

  

Sumber: Hery 2016:195 

Gambar 3.3 Rumus Net Profit Margin 

 

 

 

Sumber: Hery 2016:199 

 

Gambat 3.4 Rumus Kepemilikan Institusional 

 

 
 
 
 Sumber: Susanti dan Mildawati 2014:10 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan (size). Variabel kontrol digunakan untuk memastikan bahwa 

hubungan profitabilitas dan kemepilikan institusional terhadap CSR tidak 

disebabkan oleh pengaruh lainnya. 

Ukuran perusahaan yang digunakan adalah jumlah total aset yang dihitung 

menggunakan logaritma natural (Ln). Ukuran perusahaan dapat berpengaruh 

terhadap CSR karena perusahaan dengan skala besar akan cenderung lebih 

NPM =   Laba bersih 

  Penjualan bersih 

KI = saham yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan lain 

  Total jumlah saham yang beredar 

ROE =   Laba bersih 

  Total ekuitas 



Size = Ln TA 

banyak mengungkapkan kegiatan CSR apabila dibandingkan dengan 

perusahaan skala kecil (Kristi 2013:10). Adapun rumus untuk menghitung size 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.5 Rumus Ukuran Perusahaan  

 

Sumber: Kurnianingsih 2013:101  

Keterangan : 

 Size = Ukuran perusahaan 

 Ln = Logaritma Natural 

 TA = Total aset 

3.5 Analisis Data 

 3.5.1 Statistik Deskriptif 

   Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan 

informasi yang ditemukan pada hasil penelitian. Analisis deskriptif dalam 

penelitian ini digunakan untuk menganalisis CSR, Return On Equity, Net 

Profit Margin, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

a. Multikolinearitas 

   Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel 



independen. Kriteria pengambilan keputusan uji mulikolinearitas yaitu 

jika nilai tolerance < 1 atau VIF (Variance Inflation Factor) < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas (Prayitno 2016:116). 

b. Normalitas Residual 

 Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal 

atau tidak (Prayitno 2016:109). Uji normalitas residual menguji 

normalitas nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Model 

regresi yang baik memiliki nilai residual yang normal. Ada dua cara 

yang bisa digunakan untuk menguji normalitas pada model regresis 

yaitu dengan analisis grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Analisis 

grafik dikatakan normal bila grafik membentuk gunung atau plot 

menyebar sekitar garis. Uji Kolmogorov Smirnov dikatakan normal 

bila nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

c. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain (Munsaidah, Andini, Supriyanto 

2016:7). Pada model regresi, jika varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika berbeda 



disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Prayitno 2016:117) 

  Cara untuk medeteksi adanya heteroskedastisitas dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Cara mengetahui dengan melihat pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah U yang sudah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang sudah di studentized. Pengambilan 

keputusan dengan melihat jika tidak ada pola yang jelas serta titik – 

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

d. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi. Pengujian ini menggunakan besaran Durbin Watson 

(DW). Secara umum dapat dijadikan sebagai patokan (Prayitno 

2016:133): 

1. Angka DW : 0 – 1,10 berarti ada autokorelasi yang positif. 

2. Angka DW : 1,54 – 2,46 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka DW : 2,90 – 4 berarti ada autokorelasi yang negatif. 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

  Penelitian ini menggunakan rumus regresi sebagai berikut : 



Y = α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 

Keterangan : 

Y : CSR 
X1:Return on Equity (ROE) 

X2:Net Profit Margin (NPM) 
X3:Kepemilikan institusional 
X4: Ukuran Perusahaan 

α: Alpha 
β: Beta 

e : faktor gangguan lain yang mempengaruhi Y 
 

3.5.4 Uji Hipotesis  

  Dalam melakukan pengujian hipotesis analisis dilakukan melalui : 

a. Uji Statistik F  

  Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen, maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. 

Jika nilai probability F > 0,05 maka model regresi tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel 

independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Prayitno 2016:107). 

b. Uji t-statistik 

  Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh masing – masing variabel independen secara 

individual terhadap dependen. Penelitian ini  menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t < 0,05 maka 



terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen (Prayitno 2016:105). 

 

 

c. Uji Adjusted R2 (Koefisien Determinasi) 

  Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan 

seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. Jika Adjusted R-Square sebesar 1 berarti variabel 

dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. Jika Adjusted R-Square hampir 1, berarti semakin 

kuat kemampuan variabel independen menjelaskan variabel 

dependen. Pada hasil penelitian jika nilai Adjusted R-Square 

mendekati 0, berarti semakin lemah kemampuan variabel 

independen menjelaskan variabel dependen. 

 


