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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) periode 2014 sampai

dengan 2016. Sedangkan waktu penelitiannya akan dimulai dari bulan oktober

2017 sampai dengan maret 2018.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

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 suatu kesimpulan (Sugiyono,

2014:80).Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai

2016.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2014:80). Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan purposive sampling yaitu, penentuan sampel berdasarkan kriteria

dan karakteristik yang ditentukan, yaitu sebagai berikut :
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1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016.

2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan pertanggungjawaban sosial 3

tahun berturut-turut periode 2014 sampai 2016.

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam pelaporan.

4. Perusahaan yang memiliki nilai ROA positif 3 tahun berturut-turut periode

2014 sampai 2016.

Tabel 3.1

Kriteria Sampel Penelitian

No Keterangan Jumlah
1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2014 – 2016
138

2 Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan tanggung
jawab sosial 3 tahun berturut-turut periode 2014 – 2016

(63)

3 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah
dalam pelaporan

(16)

4 Perusahaan yang tidak memiliki nilai ROA positif (22)
Total Sampel 37

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berikut nama perusahan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian :

Tabel 3.2

Sampel Penelitian

NO KODE PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk
3 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk
4 ASII Astra International Tbk
5 BATA Sepatu Bata Tbk
6 BUDI Budi Stratch and Sweetener Tbk
7 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8 DLTA Delta Djakarta Tbk
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9 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk
10 GGRM Gudang Garam Tbk
11 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
12 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk
13 INAI Indal Aluminium Industry Tbk
14 INCI Intan Wijaya Internasional Tbk
15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
16 INDS Indospring Tbk
17 JECC Jembo Cable Company Tbk
18 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk
19 KBLI KMI Wire and Cable Tbk
20 KLBF Kalbe Farma Tbk
21 LION Lion Metal Works Tbk
22 LMSH Lionmesh Prima Tbk
23 MERK Merck Tbk
24 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk
25 MYOR Mayora Indah Tbk
26 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk
27 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
28 SMGR Semen Indonesia Tbk
29 SMSM Selamat Sempurna Tbk
30 SRSN Indo Acitama Tbk
31 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk
32 TRIS Trisula International Tbk
33 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk
34 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company

Tbk
35 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk
36 UNVR Unilever Indonesia Tbk
37 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang

berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2014 sampai dengan 2016

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia ( BEI ) yaitu melalui web resmi

www.idx.co.id .
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara

dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai

sumber antara lain data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014

sampai dengan 2016 , dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam

penelitian ini.

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai

perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa rasio

keuangan dan dari segi

perubahan harga saham. Pada penelitian ini, nilai perusahaan diukur

menggunakan Tobin’s Q. Variabel ini telah digunakan oleh, Bayu dan

Wirakusuma (2015), Evelyn dan Juniarti (2015), dan Ervina,dkk (2013). Tobin’s

Q dihitung dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

MVE = Closing price x q shares

DEBT = Total utang perusahaan

TA = Total aktiva

Tobin’s Q = MVE + DEBT
TA
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3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen sdalam penelitian adalah tingkat pengungkapan

Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan tahunan perusahaan yang

akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan

perusahaan dengan jumlah pengungkapan. Total indeks pengungkapan

Sustainability Report berjumlah 78 item. Indikator yang digunakan dalam

checklist mengacu pada indikator GRI yang berfokus pada beberapa komponen

pengungkapan, yaitu economic, environment, labour practices, human rights,

society, dan product responsibility sebagai dasar sustainability reporting yang

diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu :

Skor 0 = Jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar

pertanyaan.

Skor 1= Jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan.

Pengukuran kemudian dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan

masing-masing perusahaan yang dihitung melalui jumlah item yang sesungguhnya

diungkapkan perusahaan dengan jumlah semua item yang mungkin diungkapkan

(Bayu dan Wirakusuma, 2015)  yang dinotasikan dalam rumus sebagai berikut :

Keterangan:

CSD = indeks pengungkapan perusahaan

n      = jumlah item pengungkapan yang dipenuhi

k      = jumlah semua item yang mungkin dipenuhi.

CSD = n
k
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3.5.3 Variabel Moderasi

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi

suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa

menilainya.Alat analisis yang dimaksud adalah rasio – rasio keuangan.Rasio

profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian

yang diperoleh dari penjualan dan investasi, dimana hal ini dapat mempengaruhi

kebijakan – kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Profitabilitas sebagai

variabel pemoderasi diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Rumus ini

telah digunakan dalam penelitian Ervina,dkk (2013) serta Bayu dan Wirakusuma

(2015). Adapun Rumus yang digunakan adalah :

3.5.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan

sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh

faktor diluar yang tidak diteliti ( Sugiyono, 2014: 61 ). Penelitian ini

menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (Size). Ukuran

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural dari total asset

perusahaan (Dyah Ardana, 2012).

ROA = Earning after interest and tax
Total aktiva

Size = Ln.Total Asset
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3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.Metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear

berganda.Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik terlebih

dahulu yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedadtitas,

dan uji autokorelasi.Dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan koefisien

determinasi (R2), uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

3.6.1 Asumsi Klasik

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji

normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal

atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik .Alat uji yang digunakan

adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji

statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample KS).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability

plot adalah (Ghozali, 2009 dalam Dyah, 2012) :

a) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
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Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z

(1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2009 dalam Dyah, 2012):

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini

berarti data residual terdistribusi tidak normal.

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini

berarti data residual terdistribusi normal.

3.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1)

nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF) .Tolerance

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan

nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau

sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011 dalam Putranto 2014).

3.6.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

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

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.
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Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui hasil uji

statistik.Uji statistik yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Glejser.

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan absolut residual (AbsUt)

sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen tetap. Jika variabel

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada

terjadi Heteroskedastisitas dan apabila terlihat nilai signifikansinya di atas tingkat

kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan regresi tidak mengandung adanya

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009 dalam Dyah, 2012).

3.6.1.4 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 t-1 (sebelumnya).Model regresi yang baik

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.Untuk mendeteksi ada tidaknya

autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (DW test).

Metode Durbin-Watson menggunakan titik kritis yaitu batas bawah dl dan batas

atas du. H0 diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas nilai

Durbin-Watson pada tabel.

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan

menggunakan tabel Durbin-Watson (Ghozali, 2009 dalam Dyah, 2012):

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan (4-du), maka koefisien

autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.
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2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (di), maka koefisien

autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif.

3. Bila nilai DW lebih dari pada (4-dl), maka maka koefisien autokorelasi lebih

kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.

4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW

terletak antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Iqbal Hasan (2008:254) regresi linear berganda adalah regresi

dimana variabel terikatnya dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel,

mungkin dua,tiga, dan seterusnya variabel bebas, namun masih menunjukkan

diagram hubungan yang linear. Analisis regresi berganda digunakan untuk

mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang

dibuat akan diterima atau ditolak. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini

menggunakan 2 model.Penggunaan 2 model regresi dimaksudkan untuk

membandingkan hasil pengujian dari kedua model regresi. Model Regresi I

digunakan untuk menguji pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel

dependen tanpa memasukkan variabel pemoderasi dan variabel kontrol.

Sedangkan untuk Model Regresi II seluruh variabel dimasukkan dalam uji

penelitian.Untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi digunakan uji interaksi.

Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

Persamaan Regresi Model I :

Y = α + β1CSR + β2ROA + e
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Keterangan :

Y = Tobin’s Q

α = konstanta

β1- β2 = koefisien regresi

CSR = corporate social responsibility

ROA = Rasio Profitabilitas

e = error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Persamaan regresi model II :

Y = α + β1CSR + β2ROA + β3SIZE + β4CSRxROA + e

Keterangan:

Y = Tobin’s Q

α = konstanta

β1- β3 = koefisien regresi

CSR = corporate social responsibility

ROA= Rasio Profitabilitas

SIZE = Ukuran perusahaan

CSRxROA = Interaksi antara CSR dan ROA

e = error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji Signifikansi atau Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas

terhadap variabel tergantungnya pada tingkat signifikansi 0.05 (5%).
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3.6.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual atau Uji T

Uji T digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas secara

masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikat pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dan menganggap variabel

bebas bernilai konstan.

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi atau R2

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas

terhadap variabel tergantungnya.Semakin tinggi koefisien determinasi maka

semakin tinggi variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel

tergantungnya.Nilai R2 berkisar antar 0 – 1.


