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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Teknik sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel. penelitian ini 

berfokus pada industri perbankan Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 

bank-bank yang ada di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu  (Sugiyono, 202:67). Adapun kriteria-kriteria yang di 

gunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bank umum yang ada di Indonesia. 

2. Bukan merupakan BPD. 

3. Memiliki CSR di situs web bank. 

4. Memiliki lebih dari 1 cabang. 

Populasi dari penelitian ini bank umum dan bank asing yang ada di Indonesia 

yang berjumlah sebanyak 118 bank diambil dari daftar bank umum yang ada di 

Bank Indonesia (www.Bi.go.id). Distribusi pengambilan sampel adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel III.1 

Distribusi Pengambilan Sampel 

No Kriteria Sampel jumlah 

1 Jumlah bank umum yang ada di Indonesia 118 

2 BPD  (26) 

3 Yang tidak memiliki info CSR di web bank (64) 

4 Bank yang memiliki 1 cabang (6) 

Total sampel penelitian (22) 

 

 Dari tabel distribusi pengambilan sampel, berikut adalah nama-nama bank 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini : 

Tabel III.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

NO NAMA PERUSAHAAN (BANK) 

1 PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk 

2 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk 

3 PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk 

4 PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk 

5 PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk 

6 PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk 

7 PT. BANK OCBC NISP, Tbk 

8 PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL TBK 

9 PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 

10 PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 

11 PT. BANK MEGA, Tbk 

12 PT. BANK BUKOPIN 

13 PT. BANK HANA 

14 PT. BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk 

15 PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA 

16 PT. BANK MAYORA 
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17 PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL 

18 PT. BANK HARDA INTERNASIONAL 

19 PT. BANK MUAMALAT INDONESIA 

20 PT. BANK BRI SYARIAH 

21 PT. BANK BNI SYARIAH 

22 PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder 

mengacu pada informasi yang di kumpulkan seseorang (Uma Sekaran:206). Yaitu 

yang di peroleh dari website, penelitian sebelumnya dan referensi lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan 

menganlisis situs web bank yang ada di Indonesia. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependent dan variabel independent. Variabel dependen adalah luas 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan variabel independent 

terdiri dari ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, listing on bursa  dan 

internasionalitas 
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3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel terikat dan di pengaruhi oleh 

variabel lain seperti variabel independen atau variabel kontrol. Variabel terikat 

pada penelitian ini adalah corporate social responsibility (CSR).  

Daftar item melaporkan CSR diambil dari penelitian sebelumnya. 

Sebelumnya penelitian telah dikategorikan CSR ke dalam sub-tema yang berbeda, 

misalnya, Branco dan Rodrigues (2006) sebagai lingkungan, sumber daya 

manusia, produk dan pelanggan, dan keterlibatan   masyarakat. Dengan demikian, 

dalam penelitian ini, pengungkapan CSR diklasifikasikan kedalam empat sub 

tema, lingkungan dan energi, sumber daya manusia, produk dan pelanggan, dan 

keterlibatan komunitas. Sebanyak 34 item informasi CSR yang di identifikasi dan 

dibagi menjadi empat bagian sesuai dengan empat sub-tema: lingkungan dan 

energi (12), sumber daya manusia (9), produk dan pelanggan (5), dan  keterlibatan 

komunitas (8) (Merve Kilic, 2016). 

 Metode analisis isi diaplikasikan untuk mengukur sejauh mana tingkat 

bank pengungkapan CSR ini sejalan dengan penelitian sebelumnya.. Teknik di 

aplikasikan untuk menganalisis ada atau tidaknya hal-hal di website bank. Oleh 

karena itu, skor “1” ditugaskan jika item CSR itu diungkapkan dan “0” jika tidak. 

Pelaporan CSR indeks untuk masing-masing bank kemudian dihitung sebagai 

berikut: 

             dj 

  CSR= ∑  

  n 
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dimana:  

dj = 1 jika item j di ungkapkan 

 0 jika item j tidak di ungkapkan 

N = jumlah item  

 Secara keseluruhan, indeks pengungkapan CSR terdiri dari empat sub-

dimensi, yaitu lingkungan dan energi (ENVRTOTAL), sumber daya manusia 

(HRTOTAL), produk dan pelangan (PCTOTAL), dan keterlibatan masyarakat 

(CITOTAL).  

3.4.2 Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 2012). Pengaruh yang di 

berikan dapat memberikan efek yang positif atau negatif terhadap variabel 

dependen (Sekaran,2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Listing On Bursa dan 

Internasionalitas. 

3.4.2.1 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam 

hubungannya dengan struktur perusahaan. Hal ini menyebabkan kecendrungan 

perusahaan memerlukan dana yang lebih besar di bandingkan perusahaan yang 

lebih kecil. Kebutuhan akan pendanaan yang lebih besar memiliki kecendrungan 

bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan laba. Ukuran perusahaan 
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merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang di ukur dengan logaritma 

natural dari total aktiva. 

 Hal ini di karnakan proksi tersebut mampu menggambarkan ukuran 

perusahaan logaritma natural dari total aktiva untuk mentransformasi data total 

aktiva sampel perusahaan. Telah banyak penelitian menemukan bahwa ukuran 

perusahaan secara signifikan terkait dengan pengungkapan perusahaan. 

Size = Logaritma natural dari total aktiva 

Sumber :   (kathyayini et al.  2012) 

 

3.4.2.2 Struktur Kepemilikan 

 Berkaitan dengan bank kepemilikan publik, dimana bank yang terdaftar 

dan bank yang tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bank dengan 

kepemilikan publik di beri kode “1” dan “0” jika tidak. Dimana dilihat apakah 

bank kepemilikan publik memiliki tingkap pengungkapan CSR lebih tinggi di 

bandingkan dengan bank yang tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

 Sampel di kelompokkan menjadi bank yang terdaftar dan bank yang tidak 

terdaftar, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara terdaftar maupun tidak 

terdaftar terhadap pengungkapan informasi CSR pada web bank. (Merv Kilic, 

2016) 
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3.4.2.3 Listing On bursa 

 Sampel di bagi jadi dua kelompok menurut pertukaran daftar. Melihat 

apakah perusahaan yang listing berdampak signifikan terhadap pengungkapan 

CSR secara online. Melihat apakah bank yang terdaftar mengungkapkan informasi 

CSR lebih lanjut di web mereka di bandingkan bank lain. 

 Bank yang terdaftar pada bursa saham beberapa di beri kode “1” dan “0” 

jika tidak, melihat apakah pertukaran listing berdampak pada tingkat 

pengungkapan CSR secara online di situs web bank. (Merv Kilic, 2016) 

3.4.2.4 Internasionalitas 

 Pengelompokan bank antara bank dengan kehadiran internasional dengan 

bank lokal, untuk melihat apakah bank dengan kehadiran internasional lebih 

melakukan pengungkapan CSR secara online di bandingkan bank lokal atau 

sebaliknya. 

 Bank-bank di kategorikan ke dalam 2 kelompok, bank internasional dan 

bank lokal. Bank Internasional di beri kode “1” dan “0” untuk bank lokal. Melihat 

apakah kehadiran internasional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR secara 

online di web bank. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk 

kemudian dapat memberikan interprestasi hasil pengolahan data yang di gunakan 

untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan, penelitian ini 
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menggunakan analisis deskriptif kuantitatif  untuk mengukur faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR secara online pada bank di Indonesia. 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif meliputi transformasi data mentah ke dalam bentuk 

yang akan memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam suatu 

situasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali,2007) 

3.6 Pengujian Hipotesis 

 Tes Mann Whitney U Test adalah alat analisis data yang di gunakan dalam 

penelitian ini. Sampel di bedakan menurut struktur kepemilikan (terdaftar atau 

tidak terdaftar), beberapa pertukaran daftar (listing di bursa Indonesia), dan 

internasionalitas (lokal atau asing). Tes Mann Whitney U Test di gunakan untuk 

menentukan signifikansi perbedaan antara pengelompokan. Uji ini merupakan uji 

non prametris di mana asumsi normalitas boleh di langgar, maka tidak perlu lagi 

ada uji normalitas, Uji Mann Whitney U Test di gunakan untuk menguji lebih dari 

2 (dua) sampel independen (bebas), dengan ketentuan jumlah sampel tidak sama 

dan antara sampel tidak saling mempengaruhi (Siregar,2013). 

 Dalam pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

antara dua kelompok data dan dimana data tersebut di ambil dari sampel yang 

tidak saling terkait kita dapat melakukan pengujian Mann Whitney. (Teguh 

Sriwidadi, 2011)  
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Rumus Mann Whitney sampel < 20 

 

Di mana: 

U1 = Statistik uji U1 

U2  = Statistik uji U2 

R1  = jumlah rank sampel 1 

R2  = jumlah rank sampel 2 

n1  = banyaknya anggota sampel 1 

n2  = banyaknya anggota sampel 2 

Setelah mendapatkan nilai statistik uji U1 dan U2. kemudian mengambil 

nilai terkecil dari kedua nilai tersebut. Nilai terkecil yang diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan tabel mann whitney.  

Untuk sampel besar (n1 atau n2 >20) 

Berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil, jumlah sampel besar 

menggunakan statistik uji z karena jumlah sampel yang besar yaitu > 20 setiap 

sampel. Cara ini tidak membutuhkan tabel Mann Whitney tapi menggunakan tabel 
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z yang mungkin lebih populer. Caranya hampir sama untuk sampel kecil yaitu 

mencari U1 dan U2. kemudian ada langkah tambahan untuk menentukan statistik 

uji z. Nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan tabel z. Berikut 

rumus yang digunakan. 

 

 

 

Rumus diatas digunakan apabila ada rangking yang berbeda. Sedangkan untuk 

ada rangking yang sama menggunakan rumus seperti berikut.  

 

 

Di mana: 

U1  = Statistik uji U1 

U2  = Statistik uji U2 

R1  = jumlah rank sampel 1 

R2  = jumlah rank sampel 2 

n1  = banyaknya anggota sampel 1 

n2  = banyaknya anggota sampel 2 
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 Menurut Tentua (2009), keuntungan dari penggunaan metode statistik non 

prametrik, yaitu: (1) metode non prametrik tidak mengharuskan data berdistribusi 

normal, karna itu metode ini sering juga dinamakan uji distribusi bebas (distribusi 

free test). Dengan demikian metode ini dapat dipakai untuk segala distribusi dan 

lebih luas penggunaannya.; (2) metode non prametrik dapat dipakai untuk level 

data seperti nominal dan ordinal; (3) metode non prametrik lebih sederhana dan 

mudah dimengerti dari pada pengerjaan Metode Parametrik. 

Masing-masing sampel di kelompokkan sesuai ukuran. Di ukur dengan 

logaritma natural dari total aktiva  jika bank dengan ukuran yang lebih besar lebih 

mengungkapkan informasi CSR secara online di web, jika secara signifikan 

berdampak positif terhadap pengungkapan maka mendukung Hipotesis 1. Sampel 

di kelompokkan menjadi dua kategori terdaftar dan tidak terdaftar, jika 

menunjukkan hubungan yang positif antara terdaftar dan tingkat pengungkapan 

CSR secara online di web bank maka mendukung Hipotesis 2. Kemudian bank-

bank yang terdaftar di bursa saham beberapa di beri kode “1” dan “0” jika tidak. 

Jika pertukaran listing berdampak pada pengungkapan CSR secara online maka 

mendukung Hipotesis 3. Kemudian bank di klasifikasikan menjadi bank 

internasional dan bank lokal jika bank internasional lebih mengungkapkan maka 

mendukung Hipotesis 4. 

3.6.1 Analisis Korelasi Pearson atau Spearman 

 Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 variabel, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen yang berskala data interval atau 
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rasio namun tidak berdistribusi normal atau pada data berskala ordinal. Dalam 

penelitian ini, untuk mengukur hubungan X1 dengan Y .Kedua uji ini tidak 

memerlukan syarat atau asumsi uji normalitas.  

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Korelasi Pearson atau Spearman 

1. Jika nilai asymp.sig. (2-tailed) <0,05 maka terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

2. Jika nilai asymp.sig. (2-tailed) >0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan 

  


