
44 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, dimana suatu penelitian 

kausal, hubungan sebab akibat dapat diselidiki lewat pengamatan terhadap 

konsekuensi yang sudah terjadi dan menolak ulang data yang ada untuk 

menemukan faktor-faktor penyebab yang mungkin terjadi disana. Pada hakikatnya 

penelitian kausal komparatif adalah “ex post facto”, artinya data dikumpulkan 

setelah semua peristiwa yang diperhatikan terjadi. Kemudian peneliti memilih 

satu atau lebih variabel dependen dan menguji data dengan kembali menelusuri 

waktu, mencari penyebab, melihat hubungan, dan memahami artinya (Saifuddin 

2015). Penelitian ini akan menguji pengaruh dari struktur GCG (ukuran dewan 

komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing) 

terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Jakarta yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan dan 

laporan tahunan dari perusahaan manufaktur di Indonesia. Jadwal penelitian 

dilakukan pada bulan Februari 2018 sampai dengan Juni 2018. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Sangadji dan Sopiah, 

2013). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
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mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di Jakarta 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017 yang terdiri dari 

sektor Industri Dasar dan Kimia, Aneka Industri dan Industri Barang Konsumsi. 

Populasi penelitian ini yaitu sebanyak 144 perusahaan. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

  Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut (Sugiyono, 2009:9). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 

sampling atau dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur di Jakarta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2012-2017 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan 

tahunan (annual report) secara berturut-turut selama periode 2012-2016 

3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan informasi lengkap yang dibutuhkan 

dalam penelitian selama periode 2012-2016. 

4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan informasi lengkap yang dibutuhkan 

dalam penelitian yaitu mengenai ukuran dewan komisaris, ukuran komite 

audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing selama periode 2012-

2016. 

  



46 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, dalam periode pengamatan selama lima (6) 

tahun yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2017 

khususnya yang terletak di Jakarta, maka diperoleh 5 sampel perusahaan yang 

akan  menjadi obyek penelitian. 

Tabel 3.1 

Sampel yang Memenuhi Kriteria 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 2012-2017 
144 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keungan 

tahunan dengan periode yang berakhir per 31 

Desember 

(33) 

3 Perusahaan yang tidak memiliki data mengenai 

Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial, Dewan 

Komisaris, dan Komite Audit 

(102) 

Perusahaan Manufaktur tercatat di BEI sesuiai kriteria 

1,2 dan 3 
9 

4 Perusahaan Manufaktur yang terletak di luar daerah 

DKI Jakarta 
4 

Jumlah Sampel Penelitian 5 

Sumber : Data olahan peneliti 

Tabel 3.2 

Nama Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode Saham 

1 PT. Astra International Tbk ASII 

2 PT. Lion Metal Works Tbk LION 

3 PT. Sekar Laut Tbk SKLT 

4 PT. Mandom Indonesia Tbk TCID 

5 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 

Sumber : Data olahan peneliti 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  yang  dilakukan di dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka dan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mencatat atau mengumpulkan dari buku, jurnal, 

penelitian terdahulu, internet dan juga data-data yang dimiliki perusahaan sesuai 

dengan keperluan pembahasan dalam penelitian. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu jenis 

data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 

2010:15). 

3.5.2 Sumber Data 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang diperlukan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari laman internet Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id), www.sahamok.com serta diperoleh dari ICMD 

(Indonesian Capital Market Directory) dan harga saham perusahaan yang 

diperoleh dari website yahoo www.finance.yahoo.com.  

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang keberadaanya mempengaruhi 

variabel lainnya (Trianto, 2015). Variabel independen dari penelitian ini adalah 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan asing. 

a. Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. 

Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menghitung jumlah anggota 

Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam 

laporan tahunan. 

b. Ukuran Komite Audit 

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota Komite Audit dalam 

suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit dihitung dengan menghitung 

jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan yang 

tercantum pada laporan tata kelola perusahaan. 

c. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Saham Manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. 

Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung persentsae (%) 

jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu 

manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen), dan direksi 

dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar. Kepemilikan 

manajerial dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 Kepemilikan Manajerial = 
                                             

                        
 X 100% 
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d. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham 

perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari rasio (%) dari 

jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total 

saham yang beredar. Kepemilikan saham asing dalam penelitian ini 

menggunakan persentase rasio kepemilikan saham asing. Indikator yang 

digunakan adalah prosentase jumlah saham yang dimiliki pihak asing dari 

seluruh modal saham perusahaan. Kepemilikan asing dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

3.6.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaanya dipengaruhi oleh 

variabel lain (Trianto, 2015). Variable dependen dalam penelitian ini adalah 

Corporate Social Responcibility (CSR).  

Metode yang digunakan untuk mengukur indeks yang telah dibentuk 

tersebut adalah dengan cara content analysis yaitu nilai 1 untuk setiap item yang 

diungkapkan serta 0 untuk item yang tidak diungkapkan dalam kategori-kategori 

yang telah ditentukan Global Reporting Initiative (GRI). Perhitungan indeks 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 CSR = 
                                                         

                                                       
 X 100% 

Kepemilikan Asing = 
                                         

                        
 X 100% 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel independen (ukuran 

dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

asing) terhadap variabel terikat (pengungkapan corporate social responsibility) 

menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam pengujian hipotesis penelitian ini 

menggunakan analisis Regresi Linear Berganda menggunakan program SPSS. 

Langkah-langkah dalam metode analisis yang dilakukan adalah statistik deskriptif 

dan uji asumsi klasik sebelum masuk kepengujian hipotesis. 

3.7.1 Analisis Data Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19) 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 (kemencengan 

distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara 

ringkas yaitu tentang pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta 

kecenderungan suatu gugus data. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variable bebas lebih dari dua variable, hal 

ini dilakukan untuk mengatuhui apakah dari variable-variable yang akan 

dilakukan analisis dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier). 

Untuk mendapat estimator yang memuaskan maka dilakukan pengujian terhadap 

asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
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3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013: 160). 

1) Analisis grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

2) Analisis statistik 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S), jika nilai signifikansinya di atas dari 

nilai α (0,05) maka data berdistribusi normal.  

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Gozhali (2013: 105) uji Multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
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variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. mengetahui 

apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak. Untuk menujukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 

sedangkan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013) 

3.7.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013: 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode 

t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang dapat 
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digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan 

melakukan uji Durbin – Watson. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis 

yang akan diuji adalah : 

Tabel 3.3 

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis  Keputusan Kriteria 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autikorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

No desicion 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali (2013) 

3.8 Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Analisis Model Penelitian 

Berikut ini adalah persamaan yang merefleksikan pengujian hipotesis yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh struktur GCG (ukuran dewan komisaris, 

ukuran komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing) terhadap 

pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Model persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah:  

CSR = β0 + β1 UDK + β2 UKA + β3 KM + β4 KA +  e  

Keterangan: 

CSR  = Corporate Social Responsibility  

UDK  = Ukuran Dewan Komisaris  
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UKA  = Ukuran Komite Audit 

KM  = Kepemilikan Manajerial  

KA  = Kepemilikan Asing 

β0  = Konstanta 

β1 dan β2 = Koefisien Regresi 

3.8.2 Uji Signifikansi Simultan atau bersama-sama (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan juga untuk mengetahui 

apakah model penelitian dapat digunakan atau tidak (lackof fit). Pada model ini 

alpha yang digunakan adalah 0,05 (5%), maka interpretasi model regresi 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi F > alpha (5%) dan/atau F hitung ≤ nilai F tabel, maka 

tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikansi F < alpha (5%) dan/atau F hitung > nilai F tabel, maka 

ada pengaruh  signifikan  dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. 

3.8.3 Uji Signifikansi Parsial atau Individu (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara parsial mempunyai hubungan atau pengaruh yang signifikan dengan 

variable dependen model regresi penelitian. Signifikansi yang digunakan dalam 

uji t adalah alpha 0,05 (5%), maka ketentuan adalah sebagai berikut: 
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1. Jika nilai signifikansi t > alpha (5%) dan/atau t hitung ≤ nilai t tabel, maka 

tidak ada  pengaruh signifikan dari  variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikansi t < alpha (5%) dan/atau t hitung > nilai t tabel,  maka 

ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat. 

3.8.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi atau goodness of fit digunakan untuk 

menjelaskan tingkat kemampuan variabel independen untuk menjelaskan varians 

padavariabel dependen. Nilai koefisien  determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai 

R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 


