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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,  yaitu penelitian yang 

menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. 

Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui studi kausal komparatif. Penelitian 

studi kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah 

berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. 

Pengujian hipotesis menggunakan perhitungan sistematis dengan 

menggunakan rumus statistik untuk menguji hubungan antara variabel yang akan 

diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan dengan tujuan untuk membuktikan 

hipotesis. 

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014, 2015 dan 2016.   
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3.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013:122) 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan  

tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur  sektor  pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014- 2016. 

2. Perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan per 31 Desember tahun 2014, 2015 dan 2016 

tersedia secara berturut-turut di situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Berdasarkan Seleksi Kriteria Sampel 

NO KETERANGAN JUMLAH 

PERUSAHAAN 

1 Perusahaan manufaktur  sektor  pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2014- 2016. 
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2 Perusahaan manufaktur sektor pertambangan 

yang tidak mempublikasikan secara lengkap 

laporan keuangan tahunan per 31 Desember 

tahun 2014, 2015 dan 2016 tersedia secara 

berturut-turut di situs resmi Bursa Efek 

Indonesia. 

 

17 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 29 

Sumber: Jumlah sampel dari BEI 
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 Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas maka diperoleh perusahaan 

yang akan digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 29 perusahaan selama 3 

tahun, maka jumlah pengamatan adalah 87 perusahaan. Daftar nama perusahaan 

yang menjadi sampel dan telah memenuhi kriteria pada penelitian ini dilihat pada 

tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 

Datar Nama Perusahaan Pertambangan yang Ada di Bursa Efek Indonesia 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ADRO PT Adaro Energy Tbk 

2 ARII PT Atlas Resources Tbk 

3 ARTI PT Arona Binasejati Tbk 

4 ATPK PT Bara Jaya International Tbk 

5 BUMI PT Bumi Resources Tbk 

6 BYAN PT Bayan Resources Tbk 

7 CITA PT CITA Mineral Investindo Tbk 

8 CKRA PT CAKRA Mineral Tbk 

9 CTTH PT Citatah Tbk 

10 DEWA PT Darma Henwa Tbk 

11 DKFT PT Central Omega Resources Tbk 

12 DOID PT Delta Dunia Makmur Tbk 

13 DSSA PT Dian Swastika Sentosa Tbk 

14 ELSA PT Elnusa Tbk 

15 ESSA PT Surya Esa Perkasa Tbk 
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16 GEMS PT Golden Energy Mines Tbk 

17 HRUM PT Harum Energy Tbk 

18 INCO PT Vale Indosia Tbk 

19 ITMG PT Indo Tambang Raya Megah Tbk 

20 KKGI PT Resources Alam Indonesia Tbk 

21 MBAP PT Mitrabara Adiperdana Tbk 

22 MEDC PT Medco Energy Tbk 

23 MITI PT Mitra Investindo Tbk 

24 MYOH PT Samindo Resources Tbk 

25 PTRO PT Petrosea Tbk 

26 RUIS PT Radiant Utama Interinsco Tbk 

27 SMMT PT Golden Eagle Energy Tbk 

28 SMRU PT SMR Utama Tbk 

29 TOBA PT Toba Bara Sejahtera Tbk 

     Sumber : www.idx.co.id 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.2 Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif 

yaitu data berupa angka-angka yang berasal dari data laporan keuangan 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian periode 2014-2016. 

3.3.3 Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu  

data yang telah ada dan tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

http://www.idx.co.id/
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(Sekaran,2017). Data yang meliputi laporan tahunan perusahaan 

pertambangan berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan 

komisaris, umur perusahaan dan kepemilikan institusional selama periode 

2014 s.d 2016. 

Data dari penelitian ini diperoleh dari melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu https://www.idx.co.id tahun 2014 sampai dengan 2016 dan 

dari web terkait lainnya serta dengan mempelajari literatur yang berakitan dengan 

permasalahan penelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, data yang dikumpulkan akan digunakan 

untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar 

dapat dipercaya dan akurat. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan 

data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan 

terpercaya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dan memperoleh literatur yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini seperti jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara membaca buku-buku 

referensi dan sebagainya agar diperoleh pengetahuan tentang yang diteliti, 

sehingga dapat memecahkan masalah penelitian dengan cepat dan tepat. 

https://www.idx.co.id/
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2. Metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan 

mengkaji laporan keuangan serta mengunduh situs resmi Bursa Efek 

Indonesia di www.idx.co.id.  

3.5 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen dan variabel 

independen, variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi akibat adanya variabel bebas, dan variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau tumbuhnya variabel 

dependen. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah sering disebut variabel terikat yang merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono 2013:59). Standar pengungkapan sosial yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah standar pengungkapan spesifik menurut Global Reporting 

Initiative (GRI) G4 yang berjumlah 91 item. (Adila,2016). 

Pengukuran pengungkapan CSR dilakukan dengan cara mengamati ada 

atau tidaknya item standar pengungkapan yang ditemukan dalam laporan tahunan. 

Apabila item informasi tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi 

skor 1, dan jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan maka 

diberi skor 0. Perhitungan Index CSR dengan menggunakan rumus yang telah 

dilakukan dalam penelitian Adila (2016) :  

 

http://www.idx.co.id/
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Keterangan :  

CSRI  : Index Pengungkapan CSR 

X  : Jumlah Item yang diungkapkan perusahaan 

    X bernilai 1 = jika item diungkapkan 

    X bernilai 0 = jika item tidak diungkapkan 

n  : Jumlah item pengungkapan CSR oleh GRI G4, n = 91 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah sering disebut variabel bebas yaitu variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen/terikat (Sugiyono 2013:59). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X1), profitabilitas ( X2),  ukuran dewan 

komisaris (X3), umur perusahaan (X4), dan kepemilikan institusional (X5). 

3.5.2.1 Ukuran Perusahaan (X1) 

     Ukuran perusahaan merupakan variable yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan 

tahunan yang dibuat. Secara umum perusahan besar akan mengungkapkan 

informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil (Sunaryo dan Mahfud,2016 ). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator pengukuran logaritma 

natural (total aktiva) sebagai perhitungan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan besaran total asset perusahaan 

dengan satuan juta (Sunaryo dan Mahfud, 2016).  

Ln Size = Ln Total Asset 
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3.5.2.2 Profitabilitas  

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total 

asset/kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya 

untuk mendanai asset tersebut (Sunaryo dan Mahfud, 2016). Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat efesiensi 

perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba. Pada penelitian 

ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas perusahaan 

adalah Return on Assets (ROA), karena merupakan analisa keuangan yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atas total aset 

yang dimiliki. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset  tersebut. Return On Assets 

(ROA) diukur melalui perhitungan sebagai berikut : 

Return OnAsset  = 
                         

          
 

3.5.2.3 Ukuran Dewan Komisaris  

Ukuran Dewan Komisaris merupakan banyaknya dewan yang bertugas 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur atau direksi. Ukuran 

dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini serupa dengan penelitian 

Fahrizqi (2010)  jumlah anggota dewan komisaris. 

UDK = ∑                           

3.5.2.4 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan yaitu lama perusahaan berdiri. Umur perusahaan 

dihitung sejak tahun perusahaan tersebut berdiri hingga perusahaan tersebut 
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dijadikan sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan jumlah umur 

perusahaan sejak berdiri hingga akan tahun dilakukannya penelitian ( Untari, 

2010). Umur perusahaan diukur dengan satuan tahun. 

Umur = Periode ke-n – (tahun berdiri) 

3.5.2.5 Kepemilikan Institusional 

Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin 

besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi 

manajemen, sehingga akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga tercapainya peningkatan kinerja 

yang ditandai juga dengan harapan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup 

jangka waktu yang tidak ditentukan Purwanti,dkk (2017). Rumus untuk 

menghitung persentase kepemilikan institusional adalah sebagai berikut: 

Kepemilikan Institusional = 
                          

                    
 

3.6 Teknik  Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan 

gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelitian  ini 

(Adila,2016). Pengukuran dalam penelitian terdiri dari nilai maksimum, 

minimum, rata-rata(mean), dan standar deviasi.  

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal dan bebas dari asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
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multikolinearitas, uji heterodastisitas dan uji autokorelasi. Setelah data berhasil 

dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi 

klasik, dengan tahapan sebagai berikut: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependennya, variabel independennya atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah disribusi data normal 

atau mendekati normal. Agar dapat melihat normalitas residual makan harus 

dilakukan uji normalitas residual. Normal atau tidaknya dapat dilihat dari 8 grafik 

normal probability plot. Jika residual beraa pada garis diagonal atau mendekati 

berarti residual tersebut terdisribusi secara normal. Namun jika residual terletak 

menyebar menjauhi garis diagonal berarti data tersebut tidak berdistribusi secara 

normal. 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi menggunaka dua cara yaitu 

pertama metode pendekatan garfik normal probability plot dengan dasar 

pengambilan keputusan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal tersebut, maka menunjukkan pola disribusi normal,  kedua 

pendekatan kolmogorov smirnov test dengan menggunakan dasar pengambilan 

keputusan jika hasilnya nilai probabilitas >0,05 maka dikatakan data normal. 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara variabel bebas di dalam model regresi. Multikolonieritas dapat disebabkan 
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oleh adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan variance inflation faktor(VIF). Jika nilai tolerance ≥ 0,10 dan 

nilai VIF ≤ 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolonieritas 

(Ghozali,2013). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homokedastisistas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, maka 

dapat dilihat grafik plotdan uji statistik.  

Salah satu cara untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskdasitas yaitu dengan  

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen yaitu ZPRED dengan 

residunya SRESID. Deteksi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED. Sedangkan uji statistik yang digunakan adalah uji gletser. Jika 

independen signifikan <0,05 secara statistik mempengaruhi variabel independen, 

maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Jika signifikan terjadi >0,05 maka 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas 

(Ghozali,2013). 

 



56 

 

 
 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) dimana jika terjadi korelasi 

dinamakan ada problem korelasi(Ghozali,2005). Untuk mendeteksi adanya gejala 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika nilai Durbin-Watson dibawah -2 

berarti terdapat autokorelasi positif, jika nilai Durbin-Watson diatas +2 berarti 

autokorelasinya negatif, sedangkan jika nilai Durbin-Watson diantara +2 sampai -

2 artinya tidak terjadi autokorelasi. 

3.6.3  Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau 

lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi /dinaik turunkan 

nilainya (Sugiyono 2013:277). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan 

kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan 

corporate social responsibility. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara 

keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

CSR= α+β1UK+β2Profit+β3UDK+β4UP+β5KI 

Keterangan : 

CSR  = CSR Perusahaan  
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α  = Konstanta  

β1-5  = Koefisien Regresi  

UK   = Ukuran Perusahaan  

Profit = Profitabilitas  

UDK = Ukuran Dewan Komisaris 

UP   = Umur Perusahaan  

KI  = Kepemilikan Institusional  

e   = Kesalahan Random/error 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut :  

3.6.4.1 Pengujian Variabel Secara Parsial ( Uji t)  

Uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan 

komisaris, umur perusahaan dan kepemilikan institusional secara individula 

(parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) 

apabila p-value > 0,05, maka Ho diterima yang berarti variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,2013). 

3.6.4.2  Pengujian Variabel Secara Parsial  ( Uji F) 

Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen ( ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, umur 
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perusahaan dan kepemilikan institusional ) dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen 

(Ghozali,2013). Membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel, jika F-

hitung < F- tabel, maka Ho diterima. Apabila hasil perbandingan menunjukkan 

bahwa probabilitas (0,000) < a, (0,05) dapat dikatakan bahwa permodelan 

memenuhi kriteria fit (Ghozali,2013). 

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-varibel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Namun ada kemungkinan  terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model (Adila,2016). 


