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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:115). Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah perusahaan 

manufaktur sub sektor industri barang konsumsi  yang terdaftar di BEI pada 

periode 2013-2017 adalah 42. 

3.1.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. Sedangkan pengambilan sampel adalah proses 

memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap 

sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita 

dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi 

(Sekaran, 2011:123).Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

barang industri konsumsi. Sampel diambil dengan metode purposive sampling, 

yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan 

maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2017 
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b. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 

selama tahun pengamatan untuk periode 31 Desember. 

c. Perusahaan yang mengalami keuntungan secara berturut-turut selama 

periode penelitian. 

Tabel III.1 

   Tabel Kriteria Sampel 

No Kriteria Total 

1 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Industri 

Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 

42 

2 Perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut 

selama tahun 2013-2017 

(13) 

3 Perusahaan Manufaktur Sub sektor barang industri 

konsumsi yang mengalami kerugian periode 2013-2017 

(7) 

 Jumlah sampel 22 

 Total sampel selama 5 tahun penelitian 110 

Sumber: Data di olah 2017 

Menurut keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampel 

penelitian perusahaan Manufaktur sub sektor barang industri konsumsi yang 

terdaftar dibursa efek indonesia yang sesuai dengan kriteria dan dapat dijadikan 

sampel penelitian adalah sebanyak 22 perusahaan. Data laporan lengkap dari 

tahun 2013-2017 sebanyak 22 perusahaan dikalikan dengan 5 periode penelitian 

yaitu jumlah sampel sebanyak lima tahun adalah  110 perusahaan. Berikut data-

data nama perusahaan tersebut : 

No Kode Nama Perusahaan 

1 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. [S] 

2 DLTA Delta Djakarta Tbk 

3 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk  

5 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

6 MYOR Mayora Indah Tbk  

7 ROTI Nippo Indosari Corporindo Tbk 
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8 SKBM Sekar BumiTbk  

9 SKLT Sekar Laut Tbk. [S] 

10 STTP Siantar Top Tbk. [S] 

11 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

12 GGRM Gudang Garam Tbk 

13 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk  

14 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

15 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

16 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. [S] 

17 KLBF Kalbe Farma Tbk 

18 MERK Merck Tbk. [S] 

19 PYFA Pyradam Farma Tbk 

20 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. [S] 

21 TCID Mandom Indonesia Tbk. [S] 

22 UNVR Unilever Indonesia  Tbk 

Sumber: Fact Book (IDX) 

3.2 Jenis dan sumber data 

 

3.2.1 Jenis Data 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang telah diolah pihak lain. Data tersebut diperoleh dari lembaga atau instansi 

melalui pengutipan data atau  melalui studi pustaka yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari : 

1. Data kepemilikan perrusahaan dan data keuangan perusahaan dari laporan 

keuangan perusahaan yang diperoleh dari Indonesia Market Kapital 

Directory (ICMD) dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id tahun 

2013-2017 

2. Data yang berhubungan dengan variabel yang diperoleh dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan tahun 2013-2017. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2.2 Sumber Data 

 Data dari penelitian ini diperoleh dari website http://www.idx.co.id, Fact 

Book tahun 2013-2017. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pengumpulan data dokumenter.  Pengumpulan data dokumenter dilakukan 

dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, Koran, majalah, dan 

sebagainya 

 Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumentasi perusahaan sesuai dengan 

data yang diperlukan. Dari data perusahaan yang dikumpulkan dan memenuhi 

kriteria selama periode pengamatan akan digabungkan dan dijadikan sampel 

penelitian. Keunggulan metode pengumpulan data dengan cara menggabungkan 

data-data perusahaan ini adalah kemungkinan diperolehnya jumlah sampel yang 

lebih besar yang diharapkan lebih menigkatkan power of test dari penelitian ini. 

3.4 Defenisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah corporate social 

responsibility disclosure yang dilihat dari annual report  perusahaan manufaktur 

subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun menurut Darwin (2004) dalam Rawi dan munawar (2010) 

mendefenisikan corporate social responsibility sebagai mekanisme bagi suatu 

http://www.idx.co.id/
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organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan penelitian terhadap lingkungan 

dan sosial terhadap operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang 

melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum. 

Dalam hal ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi 

(content analysis) peneliti akan mengamati ada tidaknya item informasi  non 

keuangan yang diungkapkan dalam annual report. Item informasi non keuangan 

tersebut didasarkan  pada Key Succes Factors for Social Performance yang 

berasal dari penelitian Hacston dan Milne (1996) yang kemudian dikutip oleh 

Sembiring (2005) berisi 78 indikator pengukuran corporate social responsibility. 

Ketujuh kategori tersebut dijabarkan kedalam 78 item pengungkapan yang telah 

disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan cara mengamati ada atau 

tidaknya suatu item informasi non keuangan dalam laporan tahunan, apabila item 

informasi non keuangan tidak ada dalam laporan keuangan maka diberi skor 0, 

dan jika item informasi non keuangan yang ditentukan ada dalam laporan  

keuangan tahunan maka diberi skor 1. Metode ini sering disebut Checklist data. 

Metode ini dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam tujuh kategori yaitu : lingkungan, energi, kesehatan, 

keselamatan, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum Hackston 

dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005). 

Berikut adalah item-item pengungkapan pada table dibawah ini : 
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Tabel III.2 

Item-item Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

NO KATEGORI CHECKLIST 

Lingkungan   

1 Pengendalian populasi kegiatan operasi; 

pengeluaran riset dan pengembangan untuk 

pengurangan polusi 

 

2 Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi 

perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau 

memenuhi ketentuan hokum dan peraturan 

polusi; 

 

3 Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi 

operasi telah atau akan dikurangi 

 

4 Pencegahan atau perbaikan kerusakan 

lingkungan akibat pengolahan sumber  alam, 

misalnya reklamasi daratan atau reboisasi; 

 

5 Konversi sumber daya alam, misalnya mendaur 

ulang  kaca, besi, minyak, air dan kayu 

 

6 Penggunaaan material daur ulang  

7 Menerima penghargaan berkaitan dengan 

program lingkungan yang dibuat perusahaan; 

 

8 Merancang fasilitas yang harmonis dengan 

lingkungan 

 

9 Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk 

memperindah lingkungan; 

 

10 Kontribusi dalam pemugaran bangunan 

sejarah; 

 

11 Pengolahan limbah;  

12 Mempelajari dampak lingkungan untuk 

memonitor dampak lingkungan perusahaan; 

 

13 Perlindungan lingkungan hidup.  

 Energi   

1 Menggunakan energy secara lebih efesien 

dalam kegiatan operasi; 

 

2 Memanfaatkan barang bekas untuk 

memproduksi energy; 

 

3 Mengungkapkan penghematan energy sebagai 

hasil produk daur ulang; 
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4 Membahas upaya perusahaan dalam 

mengurangi konsumsi energi; 

 

5 Pengungkapan peningkatan efesiensi energy 

dari produk; 

 

6 Riset yang mengarah pada peningkatan 

efesiensi energy dari produk; 

 

7 Menungkapkan kebijakan energy perusahaan.  

 Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja  

1 Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam 

lingkungan kerja; 

 

2 Mempromosikan keselatan tenaga kerja dan 

kesehtan fisik dan mental; 

 

3 Mengungkapkan statistic kecelakaan kerja;  

4 Mentaati peraturan standard  kesehatan dan 

keselamatan kerja; 

 

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan 

keselamatan kerja; 

 

6 Menetapkan suatu komite keselamatan kerja;  

7 Melaksankan riset untuk meningkatkan 

keselamatan kerja; 

 

8 Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga 

kerja; 

 

 Lain-lain tentang tenaga kerja  

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja 

wanita/orang cacat; 

 

2 Mengungkapkan presentase/jumlah tenaga 

kerja wanikta/orang cacat dalam tingkat 

managerial; 

 

3 Mengungkapkan tujuan penggunan tenaga 

kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan; 

 

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja 

wanita/orang cacat; 

 

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu 

di tempat kerja; 

 

6 Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja 

dalam bidang pendidikan; 

 

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja;  

8 Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk 

tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan 
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diri atau yang telah membuat kesalahan; 

9 Mengungkapkan perencanaan kepemilikan 

rumah karyawan; 

 

10 Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas 

rekreasi; 

 

11 Mengungkapkan persentase gaji untuk pensiun;  

12 Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam 

perusahaan; 

 

13 Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam 

perusahaan; 

 

14 Mengungkapkan tingkat managerial yang ada;  

15 Mengungkapkan disposisi staff ditempatkan;  

16 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan 

kelompok usia mereka; 

 

17 Mengungkapkan statistic tenaga kerja, mis. 

Penjualan tenaga kerja; 

 

18 Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang 

direkrut; 

 

19 Mengungkapkan rencana kepemilikan saham 

oleh tenaga kerja; 

 

20 Mengungkapkan rencana pembagian 

keuntungan lain; 

 

21 Mengungkapkan informasi hubungan 

manajemen dan tenaga kerja dalam 

meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja; 

 

22 Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan 

tenaga kerja  dan masa depan perusahaan ; 

 

23 Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah;  

24 Melaporkan hubungan perusahaan dengans 

erikat buruh; 

 

25 Melaporkan gangguan dan akasi tenaga kerja;  

26 Mengungkapkan informasi bagaimana aksi 

tenaga kerja dinegoisasikan; 

 

27 Peningkatan kondisi tenaga kerja secara umum;  

28 Informasi re-organisasi perusahaan ayng 

mempengaruhi tenaga kerja; 

 

29 Informasi dan statistic perputaran tenaga kerja.  

 Produk   

1 Mengungkapkan informasi pengembangan  
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produk perusahaan, termasuk pengemasannya; 

2 Gambaran pengeluaran riset  dan 

pengembangan produk; 

 

3 Mengungkapkan informasi proyek riset 

perusahaan untuk memperbaiki produk; 

 

4 Mengungkapkan bahwa produk memnuhi 

standard keselamatan; 

 

5 Membuat produk lebih aman untuk konsumen;  

6 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan 

produk perusahaan; 

 

7 Pengungkapan peningkatan 

kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan 

penyiapan produk; 

 

8 Pengungkapan informasi atas keselamatan 

produk perusahaan; 

 

9 Pengungkapan informasi mutu produk yang 

dicerminkan dalam penerimaan penghargaan; 

 

10 Informasi ayng dapat diverifikasi bahwa mutu 

produk telah meningkat (misalnya ISO 9000). 

 

 Keterlibatan Masyarakat  

1 Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk 

mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan 

dan seni; 

 

2 Tenaga kerja paruh waktu (part-time 

employment) dari mahasiswa/pelajar; 

 

3 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan 

masyarakat; 

 

4 Membantu riset medis;  

5 Sebagai sponsor untuk konfrensi pendidikan, 

seminar, atau pameran seni; 

 

6 Membiayai program beasiswa;  

7 Membuka fasilitas perusahaan untuk 

masyarakat; 

 

8 Mensponsori kampanye nasional;  

9 Mendukung pengembangan industry local.  

 Umum   

 Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan 

secara umum berkaitan dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan kepada masyarakat; 
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 Informasi berhubungan dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan selain disebutkan diatas 

 

Total yang diungkapkan  

Total yang diharapkan diungkapkan 78 

Sumber: Hacston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005). 

Luas pengungkapan tanggung jawab social perusahaan dinyatakan dalam 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dirumuskan sebagai berikut : 

Indek = n 

   k 

n : Jumlah skor pengungkapan yang diperoleh 

k : Jumlah indikator yang menjelaskan pengungkapan CSR  

 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Profitabilitas  

Profitabilitas menurut Saidi (2004) adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dari kegiatan operasinya. Terdapat beberapa ukuran untuk 

menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu : return of equity (Heckston dan 

Milne, 1996), return on assets (Belkaoui dan Karpik, 1989; Heckston dan Milne, 

1996), eraning per share (Sembiring 2005), net profit margin (Anggraini, 2006). 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ukuran perusahaan ini adalah Return on Assets (ROA) karena resiko ini lebih tepat 

digunakan untuk mengetahu sejauh mana perusahaan menghasilkan laba pada 

jumlah asset tertentu. Rasio ini juga merupakan rasio terpenting untuk mengetahui 

profitabilitas sutau perusahaan. Return on asset (ROA)  merupakan ukuran 

efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya. 
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Profitabilitas dapat diukur  dengan menggunakan rasio laba bersih per total 

aktiva (ROA), rasio laba  bersih per ekuitas (ROE), earning per share (EPS), 

operatingratio dan net profit margin (NPM). Kelimanya dapat digunakan dalam 

menentukan tingkat profitabilitas karena dapat mewakili seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut. 

Return on asset (ROA)  digunakan dalam menentukan profitabilitas 

perusahaan dengan menggunkaan aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan 

setelah disesuikan dengan biaya-biaya yang mendanai aset tersebut. Return on 

asset (ROA) merupakan rasio yang tepat digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan secara relative dibanding dengan total asetnya 

atau ukuran untuk mengukur seberapa besar tingkat penngembalian dari aset 

perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan Return on Asset, hal 

ini dilakukan dalam penelitian Hackston dan Milne (1996); Cowen et. al., (1987). 

Dalam penelitian ini digunakan rumus ROA untuk mengukur profitabilitas.  Rasio 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

3.4.2.2 Leverage  

Leverage  merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extrime leverage 

(Utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan 

Protabilitas (ROA) = Laba bersih setelah pajak 

Total Aset 
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sulit melepaskan beban utang tersebut (Irham, 2011). Rasio Leverage   

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimilki perusahaan, 

sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya sutau utang. Tambahan informasi 

diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi  terhadap 

dipenuhinya hak-hak mereka. Leverage menunjukkan struktur pendanaan 

perusahaan. Leverage  dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian 

Leverage juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan, Sembiring 

(2005). 

 Alat ukur variabel ini adalah total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. 

Dalam penelitian ini, leverage diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio 

(Fibrianti dan Wisada, 2015) menggunakan rumus sebagai berikut:  

  

 

 

 

3.4.2.3  Umur Perusahaan  

Ibrahim Dkk (2014) mengemukakan bahwa Umur Perusahaan yaitu lama 

perusahaan itu berdiri. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan berdiri hingga 

perusahaan tersebut dijadikan sampel dalam penelitian . Semakin lama perusahaan 

dapat bertahan, maka kemungkinan perusahaan untuk mengembalikan investasi 

akan semakin besar karena sudah berpengalaman. Perusahaan yang mengalami 

penuaan harus mengurangi biaya karena berbagai efek pembelajaran dalam 

Leverage (DER) =  Total Hutang 

Total Ekuitas 
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perusahaan dan belajar dari perusahaan lain dengan industri yang sama maupun 

berbeda. 

 Semakin lama umur perusahaan maka semakin banyak informasi yang 

diperoleh dari perusahaan tersebut. Sehingga informasi yang diungkapkannya pun 

semakin banyak termasuk informasi sosial perusahaan. Diukur sejak tahun 

berdirinya perusahaan tersebut hingga saat perusahaan mencatat sahamnya 

dilantai bursa (company listing). Umur perusahaan di proksikan dengan masa 

listing atau penawaran saham perdana (first issue) pada bursa efek (Pramudyo dan 

Anis, 2004). Umur perusahaan pada penelitian ini diukur berdasarkan selisih 

antara tahun 2013 dengan tahun first issue di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan 

rumus :  

 

 

 

3.4.2.4 Ukuran Perusahaan (Size) 

Brigham dan Houston (2005) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai 

rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa 

tahun. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik sutau perusahaan dalam 

hubungannya dengan struktur perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai 

ekonomi yang mewakili karakteristik besar kecilnya perusahaan (Adhitya dalam 

Puspitasari, 2009)).  Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan 

logaritma natural. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total 

aktiva yang dimiliki perusahaan, kemudian akan ditransformasikan dalam 

Umur perusahaan = 2013 – (tahun first issue di BEI) 
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logaritma natural dengan tujuan agar data total aset dapat terdistribusi dengan 

normal. (Oktariani dan Mimba, 2014) menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

3.4.2.5 Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan (growth) merupakan variabel yang masih jarang 

digunakan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan pertumbuhan penjualan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan perusahaan (kasmir, 2012) adalah : 

 

 

 

Keterangan: 

 Penjualant : Penjualan bersih (net sales) periode tahun berjalan 

 Penjualant-1 : Penjualan bersih (net sales) periode tahun sebelumnya 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Definisi statistik deskriptif menurut Sugiyono (2012: 206) adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya maksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik 

Size = Log Natural Total Asset 

 

 

  Penjualant          Penjualan t      1 

Growth =   Penjualaant     1 
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deskriptif adalah penyajian data melalui mean, median, modus, standar deviasi 

dan range (Sugiyono, 2012: 206). Dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS 23. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 Suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi 

apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrika yang melandasinya. 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat 

menetukan model analisisyang paling tepat digunakan. Ada tiga uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu multikolinearitas, uji auto korelasi dan 

uji heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat 

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data 

variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau 

normal sekali (Sunyoto, 2013:92). 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai VIF ( Variance Inflation 

Factor). Jika nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF < 10) atau nilai tolerance > 

0.10, maka hasil uji menunjukan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau 

korelasi dengan variabel bebas lainnya. 
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3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya 

autokorelasi pada model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai 

statistik Durbin-Watson (D-W) yaitu: 

a. Tidak ada autokorelasi positif jika 0 < dw< dl dengan keputusan ditolak 

b. Tidak ada autokorelasi positif jika  dl  dw  du dengan keputusan No 

descision 

c. Tidak ada  korelasi negatif jika 4 – dl < dw< 4 dengan keputusan ditolak 

d. Tidak ada korelasi negatif jika 4 – du  dw  4 – dl dengan keputusan No 

descision 

e. Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif jika du < dw< 4 – du dengan 

keputusan tidak ditolak 

 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatanyang lain (Ghozali, 2009). Jika residualnya mempunyai varian yang 

sama disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Koefisien Determinansi (R²) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 
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variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. 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 untk memprediksi variasi variabel dependen 

3.5.3.2 Uji Hipotesis Regresi Data Panel Menggunakan SPSS 

 Menurut Basuki (2016, 276) regresi data panel merupakan teknik regresi 

yang menggabungkan data runtut waktu (time series) dengan sialang (cross 

section). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data 

panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data-data time series dan cross 

section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan 

menghassilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan 

informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang 

timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variable).  

 Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan melalui tigapendekatan, antara lain: 1) Common Effect Model, 2) Fixed 

Effect Model, 3) Random Effect Model. Dalam penelitian ini pendekatan yang 

digunakan adalah Common Effect Model. Common Effect Model merupakan 

pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak 

diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa 

perilaku data perusahaan sama dalam berbagau kurun waktu. Metode ini bisa 
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menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat 

terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dengan model sebagai berikut: 

Yit= α + X1 it ß1it + X2 it ß2it + X3 it ß3it + X4 it ß4it + X5 it ß5it + Eit 

Y : Pengungkapan CSR 

α : Konstanta 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Leverage 

X3 : Umur Perusahaan 

X4 : Ukuran Perusahaan 

X5 : Pertumbuhan perusahaan 

ß : Koefisien Regresi 

E : Error terms 

T : Periode waktu/ Tahun, i : Cross Section (Individu)/ Perusahaan 

 

3.5.3.3 Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Ho : β = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b. Ha : β > 0, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

 Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial; 
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b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

3.5.3.4 Uji Simultan (Uji F) 

 Menurut Ghozali (2009) uji statistik F menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependden. Uji statisti F dapat dilakukan dengan 

melihar probablility value. Apabila probability value< 0,05, maka Ho ditolak atau 

Ha diterima (terdapat pengaruh secara simultan) dan apabila probability value > 

0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan). 

 

 

 

 


