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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pengambilan Data 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis data yang dikumpulkan adalah kuantitatif. Periode data yang 

digunakan adalah tiga tahun (2014-2016), diharapkan selama itu perusahaan 

sudah mengungkapkan informasi sosial perusahaan.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data 

jadi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dalam bentuk 

publikasi. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan 

dari perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel oleh peneliti yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2015-2017 dan pengumuman perusahaan penerima ISRA pada 

tahun 2015-2017. 

3.1.2. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang listed di Bursa 

Efek Indonesia dan menerbitkan sustainability report dalam laporan keuangan 

tahunan. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah 

pusrposive sample dimana teknik ini lebih mengutamakan tujuan penelitian 
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dari pada sifat populasi (Bungin, 2015:118). Ada pun kriteria yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan go public yang menerbitkan sustainability report pada 

periode 2015-2017 

2. Pelaporan sustainability report menggunakan standar yang ditetapkan 

oleh Global Report Initiative (GRI) yaitu GRI G4. 

3. Laporan keuangan diambil dari website resmi http://www.idx.co.id/ 

dan website resmi perusahaan sampel. 

3.1.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk dianalisis 

dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, karena data yang 

dikumpulkan adalah data sekunder yang berupa laporan sustainability report 

perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan. Cara pengumpulan 

data dengan menulusuri sustainable report dan laporan keuangan  dari setiap 

sampel perusahaan. 

3.1.4. Variabel Penelitian 

Dalam peneilitan ini terdapat dua variable yang terdiri dari variable 

independen dan dependen. Variable independen dari penelitian ini adalah 

CSR dan reputasi perusahaan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 
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kinerja keuangan yang terdiri dari return on asset, return on equity, earning 

per share. 

1. Variabel Independen 

 Menurut Azwar (2015:62) variabel bebas/independen adalah suatu 

variabel yang variasinya memengaruhi variabel lain. dapat juga dapat juga 

dikatakan bahwa variabel bebas/ independen adalah variabel yang 

pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel ini dipilih dan 

sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efek terhadap variabel lain dapat 

diamati dan diukur. 

a. Corporate Sosial Responsibility (CSR)(X1) 

Dalam penelitian ini variabel independen yaitu CSR akan diukur 

dengan menggunakan Corporate Social Responsibility Disclosure Index 

(CSRI). Informasi mengenai Corporate Social Responsibility Disclosure 

Index (CSRI) yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan General 

Reporting Initiatives (GRI) G4. 

Variabel Dimensi Indikator Skala Pengukuran 

Praktek CSR (X) Ekonomi Global Reporting Initiative Rasio 
 Lingkungan Global Reporting Initiative Rasio 
 Sosial Global Reporting Initiative Rasio 
 Tenaga Kerja Global Reporting Initiative Rasio 
 Produk Global Reporting Initiative Rasio 

Reputasi (X) Reputasi Dummy Nominal 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Y) 

Tingkat 

Keuntungan 

Return On Asset Rasio 

 Tingkat 

Efektivitas 

Return On Equity Rasio 

 Keuntunga per 

saham 

Earning Per Share Rasio 

Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, Indikator, Skala Pengukuran 

Sumber: data olahan internal 2018 
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Penghitungan corporate social responsibility index adalah sebagai berikut: 

𝑪𝑺𝑹𝑰𝒋 =
∑ 𝑿𝒊𝒋

𝒏𝒋
 

Sumber: Bernadha et al. (2017) 

Keterangan: 

CSRIj  : Corporate Social Disclosure Index perusahaan j 

Nj  : jumlah item untuk perusahaan j, Nj=91 

Xij  : 1= jika item i diungkapkan; 0= jika item i tidak diungkapkan. 

Dengan demikian, 0<CSDI>1. 

b. Reputasi Perusahaan (X2) 

Reputasi perusahaan dalam penelitian ini merupakan variabel 

independen. Repustasi perusahaan akan  diimplementasikan dengan 

menggunakan dummy.  

Dimana: 

nilai 1 = untuk perusahaan yang mengikuti ISRA; 

nilai 0 = untuk perusahaan yang tidak mengikuti ISRA. 

2. Variabel Dependen 

Menurut Azwar (2015) variabel dependen adalah variabel penelitian 

yang diukur agar diketahaui besarnya pengaruh dari variabel lain. Penelitian 

ini menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen 
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yang diproksikan kedalam return on asset, return on equity, dan earning per 

share. 

a. ROA 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio dari ROA adalah 

sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Sumber: Bernadha et al. (2017) 

b. ROE 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio dari ROE adalah 

sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

Sumber: Bernadha et al. (2017) 

c. EPS 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio dari EPS adalah 

sebagai berikut: 

𝑬𝑷𝑺 =
𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 − 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

 
Sumber: Bernadha et al. (2017) 

 

3. Variabel Kontrol 



25 
 

Menurut Azwar (2015) variabel kontrol adalah variabel bebas yang 

pengaruhnya terhadap variabel dependen dikendalikan oleh peneliti agar tidak 

terpengaruh oleh faktor lain yang tidak di teliti. 

Variabel control yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Size  

Menurut Putra dan Badjra (2015) ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal 

luar untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Putra dan Badjra 

(2015) juga menambahkan semakin besar perusahaan maka perusahaan juga 

akan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman luar yang lebih besar berupa 

hutang untuk kegiatan operasional sehingga produktivitas perusahaan dapat 

meningkat dan profitabilitas perusahaan akan ikut meningkat. 

Pengukurang Size perusahaan dihitung dengan mengunakan rumus: 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛𝑇𝐴 
 

Sumber: Tanjaya dan Santoso (2016) 

Dimana: 

Size = Ukuran perusahaan 

Ln  = Logaritma natural 

TA = Total aset 

b. Leverage 
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Menurut Isbanah (2015) Leverage juga dapat didefinisikan sebagai 

besarnya rasio total asset dalam setiap ekuitasnya. Angka rasio leverage ini 

biasanya digunakan untuk mengetahui besarnya hutang dalam total asset 

perusahaan. 

Pengukuran leverage dihitung dengan mengunakan rumus: 

𝐿𝑒𝑣 =
TL

TA
 

 
Sumber: Tanjaya dan Santoso (2016) 

Dimana: 

Lev = Leverage 

TL = Total liabilitas 

TA = Total aset 

3.2. Metode Analisis 

3.2.1. Analisis Deskriptif 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Menurut Azwar (2015:126) analisis deskriptif bertujuan untuk 

menyajikan deskripsi tentang subjek penelitian berdasarkan data variabel yang 

diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis. Menurut Andreas et al. (2015) Analisis deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan profil dan sampel yang meliputi antara lain 

mean, median, maksimum, minimum dan deviasi standar. 
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3.2.2. Uji Asumsi Klasik 

Menurut  Rafianto (2015) uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk 

mengetahui uji mana saja yang bisa digunakan maupun tidak dapat digunakan 

pada analisis regresi linear berganda. Terdapat 4 uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearilitas, uji 

heterokedasitas, uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Menurut Sari (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2013:160). Data yang berdistribusi normal digambarkan 

dengan nilai signifikansi lebih dari 0.05 dan jika nilai signifikansi dibawah 

0.05 maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Uji statistik yang 

digunakan yaitu uji statistik non parametrik KS (Kolomogorov Smirnov).  

2. Uji Multikolinearilitas 

Menurut Ghozali (dalam Prasetyo dan Meiranto 2017) uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Hasil dilihat dari 

nilai dari tabel tolerance atau VIF, dimana jika nilai tolerance lebih besar dari 

0.1 atau VIF dibawah 10 maka tidak terjadi gejala multi kolinieritas pada 

model penelitian. 
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3. Uji Heterokedasitas 

Menurut Sari (2016) uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

membuktikan apakah terjadi kesamaan varians dari residual data pengamatan 

yang satu ke yang lain. Jika varians sama, maka model regresi terbebas dari 

masalah heterokedastisitas. Peneliti menggunakan metode Rank Spearman  

sebagai pengukur, dimana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 berarti 

tidak ada gejala heterokedasitas. Sebalinya jika nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0.05 maka dapat dipastikan terdapat gejala heterokedasitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Pramana (2016) uji autokorelasi digunakan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linear terdapat antar kesalahan pengganggu 

periode t dengan periode t sebelumnya (t-1). Uji autokorelasi dilakukan 

dengan melihat nilai nilai dari Durbin Watson yang dihitung dengan 

menggunakan tabel DW. 

3.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Pengukuran regresi linear berganda digunakan untuk mengukur suatu 

variabel yang melibatkan lebih dari satu varibel bebas. Menurut Ghozali 

(dalam Rafianto 2015) analisis permasalahan menggunakan analisis regresi 

linear berganda yaitu suatu metode yang menganalisa pengaruh antara dua 

atau lebih variabel, khususnya variabel yang mempunyai hubungan sebab 

akibat yaitu antara variabel dependen dengan variabel independent. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Regresi 
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berganda akan digunakan untuk mengukur apakah CSR berpengaruh pada 

kinerja keuangan secara srimultan dan parsial.  

Model regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  ε 

Dimana: 

Y = Kinerja perusahaan yang di proksikan ke dalam ROA, ROE, EPS. 

a = Intersep 

X1 = Pengungkapan corporate social responsibility 

X2 = Reputasi perusahaan 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Leverage 

β1- β4 = Nilai konstanta 

3.2.4. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t-test 

digunakan untuk mengetahui pengaruh paling dominan dari masing-masing 

variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dengan tingkat 

signifikansi 5%. 
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Hipotesis: 

H01 = Pengungkapan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Ha1 = Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H02 = Reputasi perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Ha2  = Reputasi perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen ssecara simultan terhadap variabel dependen dengan 

tingkat signifakansi 5%. 

Hipotesis: 

H03 = Pengungkapan corporate social responsibility dan reputasi 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Ha3 = Pengungkapan corporate social responsibility dan reputasi 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 
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3. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Tanjaya dan Santoso (2016) menguji pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel control terhadap variabel dependen yang 

digambarkan dengan koefisien determinasi antara nol sampai satu. Penelitian 

menggunakan nilai dari adjusted R square dalam analisis. Nilai adjusted R 

squere memiliki penghitungan yang akan menghitung setiap penambahan 

variabel. pada penilitian ini menggunakan beberapa variabel independen, oelh 

karena itu melihat nilai adjusted R square dinilai lebih cocok dibandingkan 

dengan nilai R square. 

 

 

 


