
 39 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Menurut Uma Sekaran (2007) desain penelitian meliputi serangkian 

pilihan pengambilan keputusan rasional, seperti isu-isu yang berkaitan dengan 

keputusan mengenai tujuan studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), 

letaknya (yaitu konteks studi), jenis yang sesuai untuk peneliti (tingkat intervensi 

peneliti), aspek temporal (horizon waktu), dan level analisis data (unit analisis). 

Penelitian ini menggunakan tujuan deskriptif yang dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti. Menggunakan studi korelasional tujuan untuk menemukan variabel 

penting yang berkaitan dengan masalah. Intervensi peneliti mempunyai peranan 

dalam menentukan secara langsung. Peneliti memakai intervensi korelasional 

tujuannya ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan, positif-negatif, besar-

kecilnya hubungan antar variabel satu dengaan yang lainnya. Unit analisis 

merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data 

selanjutnya. Horizontal waktu yang digunakan adalah studi cross-sectional 

dimana sebuah studi yang dapat dilakukan dilakukan dengan data haya sekali 

dikumpulkan mungkin selama periode harian ataupun mingguan dalam rangka 

menjawab pertanyaan peneliti. Peneliti menggunakan unit analisis individual 

tujuannya peneliti akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan 

memberlakukan respon tiap kariyawan sebagai sumber data individual 
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2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Menurut Arikunto (2010:173), Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Rumah Sakit Tipe C di 

Wilayah Pekanbaru dibagian pengolahan limbah dan akuntansi. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2012 : 116). Teknik pengambilan sampel dengan 

purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pegawai yang melibatkan dalam melakukan audit lingkungan untuk bagian 

pengelola. 

b. Pegawai yang melibatkan dalam penversifikasian laporan tentang lingkungan 

untuk bagian akuntansi. 

Tabel 3.1 

Berikut Adalah Daftar Rumah Sakit Tipe C Di Wilayah Pekanbaru 

No Nama Rumah Sakit Alamat Jumlah 

Pegawai K3 

dan 

Akuntansi 

1 RS. Aulia Jl.HR. Soebrantas No. 63 Panam (0761-

8403325) 

3 

2 RS. Awal Bros 

Panam 

Jl. HR. Soebrantas no 88 Panam   

(0761. 586888) 

4 

3 RS. Bima Kasih Jl. Samanhudi No. 3-5 (0761- 21718) 3 

4 RS. Annisa Jl. Garuda no 66 (0761- 848652) 3 
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5 RS. Lancang Kuning Jl. Ronggowarsito. 5A (0761-859273) 2 

6 RS. POLDA 

Bhayangkara 

Jl. Kartini no. 14 (0761- 47691) 3 

7 

 

 

RS. PMC Jl. Lembaga Permasyarakatan Gobah 

(0761-848100) 

5 

8 RS. Prima Jl. Bima No. 1 Nangka Ujung (0761- 

8419007) 

3 

9 RS. Sansani Jl. Soekarno Atas (0761-564666) 3 

10 RS. Syafira Jl. Jend. Soedirman No. 134 (0761- 

856517) 

3 

11 RS. TNI AU 

 

Komp. AURI Simpang Tiga (0761- 

61456) 

3 

Jumlah pegawai bagian K3 dan akuntansi 35 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis 

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik 

sekelompok  orang atau seseorang yang menjadi subjek penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data premier dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para 

responden. Data premier dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang 
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disebarkan ke pegawai Rumah Sakit tipe C di Pekanbaru. Ghozali (2013) 

Variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 

liker-scale questioner yaitu skala pengukuran yang dijabarkan kedalam beberapa 

pertanyaan. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data primer yang diperlikan dalam penelitian ini, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner yang akan 

diisi atau dijawab oleh pegawai bagian pengelolahan dan akuntansi. Kuesioner 

diberikan langsung pada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar 

pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya melalui 

peneliti pada waktu yang telah ditentukan. Kuesioner yang telah diisi responden 

kemudian diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap 

pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis. 

C. Metode Analisis Data 

Model  dalam penelitian ini adalah  regresi linear berganda (multiple 

regression).   Regresi linear berganda adalah banyak faktor dipengaruhi lebih dari 

satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa 

variabel bebas atau independen variabel terhadap variabel tidak bebas atau 

dependen variabel (Purwanto,2004:507). 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda, yaitu untuk melihat pengaruh pelaksanaan CSR dengan beberapa 

variabel bebas, yaitu audit lingkungan dan regulasi pemerintah. Untuk menguji 

hipotesis digunakan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan 
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bantuan SPSS for windows. Bentuk umum persamaan regresi dirumuskan sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2+ e 

Dimana Y = corporate social responsibility 

X1         = audit lingkungan 

X2        = regulasi pemerintah  

a                = konstanta 

b1b2               = koefesien regresi 

e                = eror  

D. Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variable independen 

dan variable dependen dengan penjelasan berikut. 

Variable independen adalah variabel yang yang mempengaruhi variabel 

dependen (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini variabel independen berjumlah 

dua, dengan rincian sebagai berikut: 

1.  Audit lingkungan 

Merupakan variabel independen (X1). Variabel ini diukur dengan 

mengadopsi instrument penelitian Ranggi (2010), diukur melalui sub 

variabel audit ketaatan (compliance audit) dan audit atas efektifitas, 

efesiensi, dan ekonomis. Kedua sub variable diukur dengan indikator 

menggunakan skala interval 1-5. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

penilaian skor poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang 

setuju (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). 

1. Regulasi Pemerintah 

Regulasi Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang dikeluarkan oleh 
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pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert, dimana skor 1 s/d 

5 adalah sangat tidak setuju s/d sangat setuju. Terdapat 4 indikator dalam 

variabel regulasi pemerintah, yaitu:  

a. Tanggapan terhadap peraturan pemerintah mengenai lingkungan sosial 

perusahaan  

b. Tanggapan terhadap peraturan pemerintah mengenai pengungkapan 

informasi sosial  

c. Dukungan terhadap program-program pemerintah  

d. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

atau menjadi akibat adanya variabel independen (sugiyono, 2012). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah pelaksanaan corporate social responsibility. 

Variabel ini dengan menggunakan tema lingkungan sebagai sub variabelnya dari 

Eka (2016) dalam Ranggi (2010) dalam penelitian Roby Rajafi dan Gugus Irianto 

(2007:78). Sub variabel ini diukur dengan indikator menggunakan skala interval 

1-5. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penilaian yaitu skor 5 untuk SP 

(sangat penting), skor 4  untuk P (penting), skor 3 untuk CP (cukup penting), skor 

2 untuk KP (kurang penting), skor 1 untuk TP (tidak penting). 

E. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner didasarkan dari asumsi dan pendapat dari penelitian terdahulu yang 

telah melakukan penelitian dengan variabel yang sama. Hal tersebut tidak 
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menjamin alat data analisis dapat diterapkan pada penelitian. Oleh karena itu,akan 

lebih baik jika alat analisis diuji kemampuannya dalam menjelaskan tiap variabel. 

Uji yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. 

1. Uji Validitas 

Sugiyono (2011) valid menunjukkan derajat ketepatan yaitu ketepatan 

antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Ghozali (2013) suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner. 

Uji validitas data peneliian ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat dan kuat. Suatu instrument pengukuran dikatakan menpunyai validitas 

yang tinggi apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Uji validitas penelitian ini adalah menggunakan analisis pearson 

correlation yaitu dengan mengkorelasikan antara tiap item dengan skor total. 

Jika koefesien korelasi r hitung ≥ r table dengan tingkat signifikan 5%, maka 

dinyatakan bahwa butir pentanyaan valid, dan sebaliknya. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini, akan dihitung Cronbach Alpha masing-masing instrument. 

Variabel tersebut dikatakan reliabel  jika Cronbach Alpha-nya memiliki nilai 

lebih besar dari 0,60. Sebaliknya jika koefisien Alpha Instrument lebih 

rendah dari 0,60 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan 

dalam penelitian (Indrianto dan Supono, 2002: 179-180). 
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F. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kontrol 

dan dependen distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data 

dalam penelitian ini menggunakan plot peluang normal. Distribusi normal 

merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang continue. Alat 

diagnostik yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki distribusi 

normal adalah plot peluang normal. Plot peluang normal dilakukan dengan 

membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari distribusi 

normal. Jika data memperlihatkan distribusi normal, maka titiknya akan 

berada disekitar garis diagonal. Data dengan distribusi normal akan 

menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti alur ke kanan atas. 

2. Uji Linearitas 

Ghozali (2013), uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi 

model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang 

digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, 

atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model 

empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik. Ada tiga uji yang bisa 

dilakukan untuk mendeteksi yaitu uji Durbin Watson, uji ramsey, dan uji 

langrange multiplier. Nilai mean dari variabel Y untuk kombinasi X1, 

X2,X3,…,Xn terletak pada garis/bidang linear yang dibentuk dari persamaan 

regresi. Untuk mengetahui asumsi linearitas dapat dikeyahui dari uji 
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ANOVA (overall F test) jika hasil signifikan (p value < alpha), maka model 

berbentuk linear. 

G. Uji Asumsi Klasik 

Asumsi klasik adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam 

menyusun regresi berganda, sehingga hasilnya tidak bias. Untuk itu perlu 

dilakukan beberapa tes yang memungkinkan mendeteksi pelanggaran tersebut. Uji 

ini dilakukan dengan tujuan agar hasil regresi dapat menarik suatu kesimpulan 

(Purwanto, 2004: 528). 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas menyatakan bahwa hubungan antara sesama variabel 

independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Untuk mendiagnosa adanya multikolinearitas adalah 

dengan memperhatikan nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation 

Faktor).  Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance dapat 

dinyatakan dengan formula :      VIF =         1   

                                                    ( 1 – R
2 
) 

Dengan R2 merupakan determinasi. Bila toleransi kecil, berarti 

menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu jika VIF >  5 terdapat 

multikolinearitas dengan variabel lainnya. Sebaliknya jika VIF < 5 maka 

dianggap tidak terdapat multikolinearitas  (Santoso, 2001: 357). 

2. Uji Heterokedastisitas 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 
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kepengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan yang 

lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model yang baik tidak terdapat heteroskedastisitas, 

dengan kata lain bila terjadi heteroskedastisitas maka model tersebut kurang 

efisien. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat scatterplots. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat 

heteroskedastisitas. 

H. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisi linear berganda 

yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan 

untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji 

koefesien determinasi. 

1. Uji Parsial ( uji t ) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya meunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial digunakan untuk mengukur signifikansi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian 2 sisi yaitu 

membandingkan antara t hitung dengan t tabel, sehingga akan diterima apabila t 
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hitung > t tabel, sehingga Ha akan diterima apabila nilai t hitung > t tabel dengan 

significanselevel 0,05 (α = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut : jika signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ia berarti bahwa secara  parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai 

signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefesien regresi signifikan). Ini berarti 

secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan 

terhaadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 

2. Uji Simultan (uji f ) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variable dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α= 5%). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : Jika 

nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). 

Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika signfikan 

≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Berarti secara 

simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat juga dilakukan 

dengan cara melihat F hitung < f tabel maka Ha ditolak. Hal ini berarti variabel 
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independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

3. Koefisien Determinasi 

Langkah selanjutnya adalah mencari koefisien determinasi parsial dari 

masing-masing variabel bebas. Variabel-variabel ditentukan atau yang dijelaskan 

oleh variasi dalam variabel bebas. 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada di antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendakati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


