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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lokasi PT Adhi Karya Tbk yaitu salah satu 

perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan 

yang telah menerapkan corporate social responsibility. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan rentang waktu empat tahun yaitu tahun 2012-2015. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2010: 8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpotivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini mengenai analisis CSR, ROA, Tobin’s Q dan Current Ratio (CR) 

untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap ROA, Tobin’s Q dan Current Ratio 

(CR) pada PT Adhi Karya Tbk. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Sunyoto (2013: 21) data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang 

ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 
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kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan 

obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat 

Statistik (BPS) ataupun sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misal melalui orang lain ataupun dokumen. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari website www.Adhi.co.id, 

www.idx.co.id, dan sumber lainnya yang terkait mengenai penelitian ini seperti 

buku-buku, jurnal dan internet. 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi atau informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dan dalam 

bentuk lainnya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mencatat data-data yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan 

keperluan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini peneliti 

menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

untuk periode 2012 – 2015 pada perusahaan PT.Adhi Karya Tbk yang terdaftar di 

BEI. laporan tahunan perusahaan tersebut digunakan untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan dan untuk mengetahui pengungkapan CSR. 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

3.4.1 Metode dokumentasi 

Yaitu penelusuran dan perolehan data yang dipergunakan melalui data 

yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk 

keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkait dengan penelitian. 

http://www.adhi.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, serta 

hemat biaya dan tenaga (Hikmat. 2014: 83). 

3.4.2 Metode kepustakaan 

Metode kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur, jurnal, peraturan, standar 

dan perundang-undangan serta dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Variabel peneliatian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2015: 

3).Dalam penelitian ini terdapat 3 klasifikasi variabel : 

3.5.1 Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono. 2015: 

4).  Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan  Corporate Social 

Responsibility  (CSR). 

Corporate Social Responsibility  (CSR) adalah data yang diungkapkan 

perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility adalah proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap 

kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan. Variabel Corporate Social Responsibility  perusahaan diukur dengan 
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metode content analysis. Content analysis adalah suatu metode pengkodifikasian 

teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis dalam berbagai kelompok (kategori) 

tergantung pada kriteria yang ditentukan. Agar content analysis dapat 

dilaksanakan dengan cara yang replicable maka dapat dilakukan salah satunya 

dengan cara checklist. Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan sosial 

perusahaan dalam 7 kategori. Instrumen pengukuran CSRI yang akan digunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring 

(2005), yang mengelompokkan informasi CSR ke dalam kategori: Lingkungan, 

Energi, Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, dan Umum.  Total  item  

CSR berkisar antara 63 sampai dengan 78, tergantung dari jenis industri 

perusahaan. Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan 

pendekatan dikotomi yaitu setiap  item  CSR dalam instrumen penelitian diberi 

nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor 

dari setiap  item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk 

perusahaan. Rumus perhitungan CSRI adalah sebagai berikut: (Haniffa et al, 2005 

dalam yosefa sayekti 2007) 

 

CSRIJ =
    

  
 

Keterangan:   

CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j  

Nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj  ≤ 78  
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Xij : dummy variable: 1 = jika  item  i diungkapkan; 0 = jika  item i     

tidak Diungkapkan 

Dengan demikian,  0 ≤ CSRIj ≤ 1 

3.5.2 Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono. 2015: 4). Variabel terikat 

(dependen) dalam penelitian ini adalah profitabilias nilai perusahaan dan 

likuiditas. 

3.5.2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. 

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return On Asset  (ROA). Rasio 

ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset yang tertentu (Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, 2014:81). Rasio 

ini merupakan rasio yang terpenting untuk mengetahui  profitabilitas  suatu 

perusahaan.  Return on asset merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA 

dapat diukur dengan rumus : 

 

ROA= 
                         

          
x 100 
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3.5.2.2 Nilai perusahaan 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal apabila 

harga saham perusahaan meningkat. 

Nilai perusahaan diproksikan dengan nilai Tobin’s Q yang diberi simbol 

Q. Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Menurut Retno dan Priantini (2012) 

Tobin’s Q dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Q=
     

     
 

Keterangan:  

Q   : Nilai perusahaan  

EMV : Nilai pasar ekuitas,  yang diperoleh dari hasil perkalian harga     

saham penutupan (closing price) akhir tahun dengan jumlah 

saham yang beredar pada akhir tahun   

D  : Nilai buku dari total hutang  

EBV : Nilai buku dari ekuitas, diperoleh dari selisih total aset 

perusahaan dengan total Kewajiban 

3.5.2.3 Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka 

pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan) (Mamduh M. 

Hanafi dan Abdul Halim. 2009:75). 
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 Perusahaan yang diminati investor adalah perusahaan yang mempunyai 

rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya. Likuiditas 

bisa dihitung dengan rumus : 

 

Likuiditas= 
            

             
 

 

3.6 Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi linier sederhana karena 

untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung 

dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. 

Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut 

sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua 

variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel pertama disebut juga 

sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel 

bebas. 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. (Ghozali, 

2013: 160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebatan data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik normal plot dan dengan melihat histogram dari 

residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
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diagonal atau grafik histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal 

sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Dalam penelitian ini dipilih uji statistik Kolmogorov – Smirnov dengan 

melihat tingkat signifikasinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Residual 

dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov – Sminov > 

0,05. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

3.6.2.1 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan  ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisits dan jika berbeda disebut 

heteroskesdastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heterokedastisitas (Ghozali, 2013: 139). Untuk mendeteksinya dapat 

dilihat pada gambar grafik  scatter plot, apabila ada pola – pola tertentu seperti 

titik –  titik yang ada membentuk pola teratur, maka terjadi heteroskesdastisitas. 

Sebaliknya apabila tidak ada pola yang jelas serta titik  titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel 

bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas 

merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
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variabel bebas atau independen (Ghozali, 2013: 105). Ada beberapa teknik yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas diantaranya menggunakan 

Variance Inflation Factor. Apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah 

lebih besar dari 10, maka ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen 

atau dapat dikatakan terjadi multikolinier sedangkan jika VIF kurang dari 10 maka 

dapat diartikan tidak terjadi multikolinier.  

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t denga kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). Uji autokorelasi 

merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak 

berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dalam artian nilai dari variabel dependen tidak 

berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau 

nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji 

Durbin – Watson (DW). 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin Watson (DW) 

 

Distribusi Interpretasi 

0 < d < dl Tidak ada Autokorelasi positif 

dl ≤ d ≤ du Tidak ada Autokorelasi positif 

4 – du < d < 4 Tidak ada korelasi negatif 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada korelasi negatif 

du < d < 4 – du Tdk ada autokorelasi positif 

atau negatif 
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3.6.3 Analisis Statistik Deskriptif  

Model regresi terdiri atas dua model, yaitu meliputi: regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini pengujian analisis 

pengungkapan CSR perusahaan terhadap profitabilitas, nilai perusahaan dan 

likuiditas perusahaan yang diukur dengan ROA, Tobin’s Q dan Current Rasio 

dilakukan dengan pengujian regresi sederhana.  Dalam menentukan regresi  linier 

sederhana melalui:  

Y1 = α + βCSR + e 

Y2 = α + βCSR + e 

Y3= α + βCSR + e 

Atau 

ROA = α + βCSR + e 

Tobin’s Q = α + βCSR + e 

CR = α + βCSR + e 

Keterangan :  

Y1  = dinotasikan sebagai Return on Asset (ROA)  

Y2  = dinotasikan sebagai Tobin’s Q (Q) 

Y3 =  dinotasikan sebagai Current Rasio (CR)  

CSR  = Corporate Social Responsibility  

α  = konstanta  

β  = koefisien Regresi  

e  = error (variabel lain di luar model) 

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Hal 

ini berarti jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi 
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pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap 

kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel 

dependen. Demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal 

ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel 

independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen. 

3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji parsial (Uji t) 

Uji t (t-test) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Tahap-tahap dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut :  

1. Menentukan hipotesis 

2. Menentukan Tingkat signifikan, yaitu 5% (α = 0,05)  

3. Menentukan kriteria pengujian yang diambil berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

Bila t hitung > t tabel  atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig  ≤  

0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Bila t hitung < t tabel  atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig  ≥  

0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

4. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis:  

a. Ketika Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen 

b. Ketika Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R
2
) adalah 

antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat  terbatas. Jika koefisien 

determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 

1, maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. 

Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan penganggu diusahakan 

minimum sehingga R
2
 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih 

mendekati keadaan yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


