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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini 

tergolong penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam 

penelitian ini akan menjelaskan pengaruh CSR yang diproksikan dengan 

kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, leverage, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen terhadap pengungkapan CSR 

sebagai variabel dependen. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:80) dalam penelitian Muslihuddin (2016), 

definisi populasi adalah sebagai berikut: “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.” 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini  44 perusahaan. 
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Tabel 3.1 

Populasi 

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2013-2016 

No Kode Saham Nama Emiten 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resources Tbk 

3 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk 

4 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 

5 BYAN Bayan Resources Tbk. 

6 BRAU Berau Coal Energy Tbk. 

7 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 

8 BUMI Bumi Resources Tbk 

9 DEWA Darma Henwa Tbk. 

10 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 

11 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 

12 SMMT Golden Eagle Energy Tbk. 

13 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

14 HRUM Harum Energy Tbk. 

15 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

16 CPDW Indo satu bara resources Tbk 

17 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk 

18 TKGA Permata Prima Sakti Tbk 

19 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk. 

20 PTRO Petrosea Tbk. 

21 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

22 MYOH Samindo Resources Tbk 

23 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

24 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk 

25 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 

26 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 

27 ELSA Elnusa Tbk. 

28 ENRG Energi Mega Persada Tbk 

29 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 

30 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 

31 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 

32 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 

33 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

34 CKRA Cakra Mineral Tbk 

35 DKFT Central Omega Resources Tbk. 

36 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 

37 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk 

38 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk 

39 SMRU SMR Utama Tbk 
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40 TINS Timah (Persero) Tbk. 

41 INCO Vale Indonesia Tbk 

42 CTTH Citatah Tbk 

43 MITI Mitra Investindo Tbk. 

44 AKKU Alam karya Unggul Tbk 

Sumber:www.idx.co.id 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut,ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan porposive sampling. Proposive sampling  adalah teknik penentukan 

sampel dengan pertimbangan tetentu.  

Kreteria pemilihan sampel adalah : 

1. Seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI mulai tahun 

2013-2016. 

2. Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode pangamatan. 

3. Perusahaan memperoleh laba selama periode pengamatan. 

4. Perusahaan yang memiliki data lengkap sesuai dengan variabel peneliti. 

Berikut adalah rincian kriteria untuk pengambilan sampel pada perusahaan 

pertambangan periode 2013-2016. 

Tabel 3.2 

Proses Pemilihan Sampel 

No Kreteria Pemilihan Sampel Jumlah Perusahaan 

1 Seluruh Perusahaan Pertambangan dari berbagai 44 

http://www.idx.co.id/
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sektor yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2016 

2 Perusahaan pertambangan yang tidak konsisten 

menerbitkan laporan keuangan selama periode 

2014-2016 

( 7 ) 

3 Perusahaan Pertambangan  yang tidak memperoleh 

laba selama periode pengamatan yaitu tahun 2013-

2016 

(21) 

4 Perusahaan Pertambangan  yang tidak memiliki 

kepemilikan saham asing selama periode 

pengamatan yaitu tahun 2014-2016 

(5) 

Jumlah Sampel yang digunakan 11 

 

Tabel 3.3 

Sampel 

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2013-2016 

No Kode Saham Nama Emiten 

1 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 

2 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

3 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk  

4 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

5 MYOH Samindo Resources Tbk 

6 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

7 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 

8 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 

9 TINS Timah (Persero) Tbk. 

10 INCO Vale Indonesia Tbk 

11 CTTH Citatah Tbk 

Sumber:www.idx.co.id 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 

sekunder berupa annuual report atau laporan tahunan perusahaan yang tercatat. 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian diperoleh penelitian secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber 

yang dipakai untuk mendapatkan data-data tersebut dengan melakukan 

pengunduhan melalui situs www.idx.ci.id.. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

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

terdahulu, majalah, internet, instansi, atau lembaga pemerintah dan juga data-data 

yang dimiliki sesuai dengan keperluan pembahasan  dalam penelitian. 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2008:58) dalam Selida Nurjuliana (2017) variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang 

akan diteliti yaitu sebagai berikut : 
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3.5.1 Variabel Dependen   

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungakapan CSR. 

Menurut Lord Holme dan Richard Watt dalam Marzully Nur (2012) CSR adalah 

komitmen keberlanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja 

dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas. 

 Adapun alat ukur yang digunakan adalah dengan rumus berikut: 

CSRI = 
                                 

   item informasi     versi        
 

  (Sumber : Yuni Rahayuningsih,2018) 

3.5.2 Variabel Independen 

 Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lainnya. 

1. Kepemilikan Saham Institusional 

Kepemilikan saham institusinal merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, 

dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan 

lainnya. Menurut machmud dan Djakman (2008)  dalam penelitian Waryanto 

(2010) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan semakin 

mampu untuk memonitoring manajemen. Pengukuran kepemilikan saham 
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Institusional  ditunjukkan dengan persentase saham dan  diukur dengan cara 

sebagai berikut: 

KSI =  
 umlah  epemilikan  aham               

 umlah  aham  ang  eredar
  X 100% 

   (Sumber: Nike Nur Aini ,2017) 

2. Kepemilikan Saham Asing 

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak asing (luar negeri) baik itu individu atau lembaga terhadap saham 

perusahaan diindonesia (Anggraini,2009 dalam Nike Nur Aini) 

Pengukuran kepemilikan saham pemerintah asing ditunjukkan dengan 

persentase saham dan diukur dengan cara sebagai berikut: 

  KSA =  
 umlah  epemilikan  aham  sing

 umlah  aham  ang  eredar
  X 100% 

(Sumber: Nike Nur Aini, 2011) 

3. Leverage 

Leverage dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian 

leverage juga mencerminkan tingkat resiko keuangan. 

Adapun pengukuran yakni dengan rumus : 

      Rasio Utang =      
 otal  tang

 otal  kuitas
  X 100% 



43 
 

 

 (Sumber: Meita Wahyu Rindawati, 2015) 

4. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba dalam rangka untuk meningkatkan nilai Shareholder (pemegang saham). 

Rasio ini merupakan skala yang akan digunakan untuk pengukuran 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

cara sebagai berikut: 

      ROA=     
 a a  ersih

 otal  ktiva
  X 100% 

 (Sumber: Maria Wijaya,2012) 

5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Dalam penelitian ini variabel 

ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut: 

        SIZE  =  LN (Nilai Total Aktiva) 

   (Sumber, Marzully Nur 2012) 
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3.6  Metode Analisis Data 

3.7  Statistik Deskriptif  

Analisis deskriptif dimaksud untuk menggambarkan gambaran atau 

deskripsi atas suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum, minimum. 

3.8  Uji Asumsi Klasik  

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini 

memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut harus 

terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. 

3.8.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model yang 

baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk menguji 

normalitas data menggunakan eviews ada dua cara, yaitu dengan menggunakan 

histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang  baik adalah 

model yang tidak korelasi antar variabel independennya. Menurut Gujari (2013), 
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jika koefesien korelasi antarvariabel bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa 

model mengalami masalah multikolinearitas, sebaliknya, koefesien korelasi < 0,8 

maka model bebas dari multikolinearitas. 

3.8.3.Uji heterokedasitas  

Uji heterekedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika variance tidak konstan atau berubah-ubah 

disebut dengan hemoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedasitas. Pengujian ini 

dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen 

dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara 

nilai observasi dengan nilai predeksi,sedangkan absolut adalah nilai mutlak. Uji 

Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak terkandung 

heteroskedastisitas. 

3.8.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Dengan kata lain model regresi 

yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara observasi dengan data 

observasi sebelumnya. Pada uji autokorelasi menggunaka Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test, apabila nilai probability chi-square > 0,05 maka dinyatakan 
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tidak terjadi autokorelasi, tetapi apabila nilai probability chi-square < 0,05 maka 

dinyatakan terjadi autokorelasi. 

3.9  Regesi Data Panel 

Menurut Moch Doddy Ariefianto (2012:148) data panel dapat 

didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (cross section) dengan data 

runtut waktu (time series). Model estimasi ini dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

  it: β  + β1X1it +  β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit 

Keterangan :  

 Yit    : Pengungkapan CSR 

 β      : Kosntanta  

 β1, β2, β3, β4, β5 : Koefesien Variabel Independen 

 X1it   : Kepemilikan Saham Institusional 

 X2it   : Kepemilikan Saham Asing 

X3it   : Leverage 

X4it   : Profitabilitas 

X5it   : Ukuran Perusahaan 

 Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu poolingi Least square (model common Effect), model Fixed 

Effect, dan model Random Effect. 

3.9.1 Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefesien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini  
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karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross secsion 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan 

metode OLS dalam mengestimasi data panel. Maka model persamaan regresinya 

adalah : 

 it: β  + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + + β5X5it + eit 

3.9.2  Fixed Effect 

 Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut 

dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intersep antar perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. 

Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefesien regresi (slope) 

tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:  

 it: β  + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + + β5X5it + ....+ βndnit eit 

3.9.3 Random Effect 

 pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efesiensi parameter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka akan menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan random effect ini menggunakan variabel gangguan 

(error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu 

dan antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam model Random Effect tidak lagi 

tetap bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

  it: β  + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + + β5X5it + eit + μi 
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3.10  Pemilihan Model  

 Dari ketiga model yang telah diasumsikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE, atau FE) 

berdasarkan karaktersitik data yang dimiliki, yaitu: F test (Chow Test) dan 

Housman Test. 

3.10.1  Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut. 

 H0: Metode Common effect 

 H1 : Metode Fixed Effect 

 Jika nilai p-value cross section  ha  quere < α = 5%, atau nilai 

probabilitas (p-value) F test < α maka H  diterima, atau dapat dikatakan  ahwa 

metode yang digunakan adalah metode common Effect 

3.10.2 Uji Hausman  

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random  

Effect atau metode Fixel Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut. 

H0: Metode random effect 

H1: Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < α = 5%, maka H  ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect. Sebaliknya, jika nilai p-value 
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cross section random ≥ α = 5% maka H  diterima atau metode yang digunakan 

adalah metode Random Effect. 

3.11  Uji  Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan 2 jenis pengujian yaitu uji Parsial  (uji t),  

dan Uji koefisien Determinasi (R2). 

3.11.1  Uji T 

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (indepeden) 

secara masing- masing persial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikasi 0,05% (5%) dengan 

menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah- langkah yang harus 

dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian, yaitu : ( Nachrowi,2006) dan 

Muslihuddin (2016). 

Hipotesis : H0 : βi   =   artinya masing-masing variabel bebas tidak ada       

pengaruh yang signifikan dari variabel terikat. 

            H1: βi ҂       artinya masing-masing variabel terikat. 

 ila pro a ilitas  > α  5%  atau t hitung  ≤  t ta el maka varia el maka 

variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat (H0 terima, Ha tolak). 

  ila pro a ilitas ≤ α 5% atau t hitung  ≥  ta el maka varia el  e as 

signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 tolak, Ha 

terima). 
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3.11.2 Koefisien Determinasi (R2)  

Koefesien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jaub 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredeksi varaisi 

variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cros 

section) relatif rendah karena adanya variasi  yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun tahun waktu (time series) biasanya 

mempunyai koefesien determinasi yang tinggi. 

 


