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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi Dan Sampel   

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yag mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010:215). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. 

Perusahaan manufaktur dipilih karena merupakan perusahaan yang relatif lebih 

banyak memiliki dampak pada lingkungan dibandingkan dengan perusahaan jasa 

atau dagang dan merupakan jumlah perusahaan dalam satu populasi yang yang 

cukup besar. 

Teknik pengambilan sampel yang diambil dari populasi perusahaan 

manufaktur menggunakan metode purposive sampling, menurut Trianto (2015:55) 

teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan 

kriteria-kriteria tertentu sehingga sampel penelitian ini menggunakan kriteria-

kriteria sebagai berikut :  

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

sahamnya aktif diperdagangkan selama periode 2013-2015. 

2. Perusahaan Manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara 

lengkap termasuk pengungkapan sosialnya di Bursa Efek Indonesia 

secara berturut-turut selama periode 2013-2015. 
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3. Menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan. Penggunaan mata uang rupiah dikarenakan dalam 

mengkonversikan dollar ke dalam rupiah hanya bisa menurut nilai tukar 

saat ini sehingga kurang efektif dan tidak menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya. 

4. Memiliki laba yang positif selama periode penelitian. 

Dari kriteria-kriteria diatas penulis dapat mengambil sampel penelitian. 

Adapun perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2013-2015 yang 

akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 perusahaan.  

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan sahamnya aktif diperdagangkan selama periode 
2013-2015 

130 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan yang 

lengkap beserta CSR nya berturut – turut selama tahun 

pengamatan 

(60) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam 

laporan keuangan tahunan  
(18) 

Perusahaan yang tidak memiliki laba  positif (22) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 30 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Daftar sampel perusahaan manufaktur di Indonesia yang di jadikan sampel 

penelitian ini pada periode 2013-2015. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

  

No. CODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AMFG  Asahimas Flat Glass Tbk  

2 ASII  Astra International Tbk  

3 AUTO  Astra Otopart Tbk  

4 CPIN  Charoen Pokphand Indonesia Tbk   

5 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

6 GGRM Gudang Garam Tbk   

7 HMSP Handjaya Mandala Sampoerna Tbk  

8 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  

9 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk 

10 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk  

11 INDS Indospring Tbk 

12 INTP  Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

13 JECC Jembo Cable Company Tbk  

14 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

15 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

16 KLBF Kalbe Farma Tbk  

17 LION Lion Metal Works Tbk  

18 MYOR Mayora Indah Tbk 

19 NIPS Nipress Tbk   

20 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk  

21 SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk  

22 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk  
23 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk   

24 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

25 SOBI Sorini Agro Asia Tbk 

26 SRSN Indo Acidatama Tbk 

27 TCID Mandom Indonesia Tbk 

28 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

29 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

30 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

 

 

 

http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-astra-international-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-astra-international-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-semen-indonesia-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-asahimas-flat-glass-amfg/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-sorini-agro-asia-sobi/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-indofood-cbp-sukses-makmur-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-indofood-cbp-sukses-makmur-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-indofood-sukses-makmur-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-indofood-sukses-makmur-tbk/
http://www.sahamok.com/bram/laporan-tahunan/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-nipress-nips/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-selamat-sempurna-smsm/
http://www.sahamok.com/annual-report/annual-report-multi-bintang-indonesia-mlbi/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-mayora-indah-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-gudang-garam-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-nippon-indosari-corpindo-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-nippon-indosari-corpindo-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-kalbe-farma-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-mandom-indonesia-tcid/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-unilever-indonesia-tbk/
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3.2 Jenis dan Sumber data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data 

kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari laporan keuangan 

yang di buat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 

2015 :71). Data yang diambil berupa data panel untuk perusahaan-perusahaan 

pada manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2013-2015. 

3.3 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan 

yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode 2013 – 2015. Data tersebut 

diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id. Studi 

pustaka atau literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan majalah, serta 

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, juga 

dijadikan sumber pengambilan data.  

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen (Variabel Y) yaitu CSR (Corporate Social Responsibility) dan variabel 

independen (Variabel X) yang terdiri dari profitabilitas (X1), likuiditas (X2) 

leverage (X3), agresivitas pajak (X4).    
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3.4.1 Coroporate Social Responsibility (CSR) 

CSR adalah tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan perusahaan 

berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan (Komisi Eropa 

(2001) dalam Mardikanto (2014). Pengungkapan sosial yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah banyaknya item – item pengungkapan sosial yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Variabel pengungkapan sosial perusahaan diukur dengan 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, Guthrie,et al. (2003) dalam Arifin (2013). 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 yang disebutkan oleh Heckston 

dan Milne (1996) dalam Arifin (2013), yaitu : tata kelola perusahaan, hak azasi 

manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek operasional yang adil, konsumen, 

keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Ketujuh kategori tersebut terbagi 

dalam 90 item pengungkapan. 

Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan ada 

12 item pengungkapan yang tidak sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di 

Indonesia. Selanjutnya  dilakukan penyesuaian dengan cara menghapuskan 12 

item pengungkapan tersebut, sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. 

Apabila item pengungkapan tersebut ada dalam laporan tahunan perusahaan maka 

diberi skor 1, dan jika item pengungkapan tersebut tidak ada dalam laporan 
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tahunan perusahaan maka diberi skor 0. Lalu, skor dari setiap item dijumlahkan 

untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Item pengungkapan 

dalam penelitian ini kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks pengungkapan 

CSR.  

Indeks pengungkapan Corporate Social Responsibility diukur dengan 

menggunakan rasio yang diperoleh melalui rumus : 

     TCSRIi = 
   

  
 

TCSRIi:  Indeks luas pengungkapan tanggung jawab social dan 

lingkungan perusahaan 

∑Xyi: Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak 

diungkapkan  

Y:  Item yang diharapkan diungkapkan 

Ni:  Jumlah item untuk perusahaan i, ni≤78 

3.4.2 Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan Return On Asset (ROA). ROA adalah perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengembalian 

investasi total (Horne & John, 2009:224). Rasio ini merupakan rasio yang 

terpenting untuk mengetahui profitabilitas perusahaan yang dapat dilihat dalam 

laporan keuangan perusahaan periode 2013 – 2015. Return On Asset merupakan 

ukuran efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 
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memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Adapun pengukurannya dengan 

menggunakan rumus : 

ROA = 
           

          
        

3.4.3 Likuiditas (X2) 

Likuiditas dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban keuangan jangka 

pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia 

(Horne & John, 2009:206). Semakin tinggi angka ratio likuiditas, akan semakin 

baik bagi investor. Perusahaan yang diminati investor adalah perusahaan yang 

mempunyai rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan 

sejenisnya. 

Likuiditas = 
           

             
 

3.4.4 Leverage (X3) 

Leverage diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap 

hutang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian leverage juga 

mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan (Syamsuddin,2007:89). Dalam 

penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage adalah 

Debt To Equity Ratio (DER). Adapun pengukurannya dengan menggunakan 

rumus : 

DER    
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3.4.5 Agresivitas Pajak (X4) 

Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai memanipulasi penghasilan kena 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan baik itu secara legal (tax avoidance) 

maupun ilegal (tax evasion) Frank dalam Tiaras & Wijaya (2015). Perusahaan 

menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan 

perusahaan. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan bahwa perusahaan menjadi 

agresif dalam perpajakan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat agresivitas pajak adalah Effective Tax Rate (ETR). Adapun 

pengukurannya dengan menggunakan rumus : 

ETR   
                       

                        
  

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

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

ini dilakukan analisa dalam penelitian dara dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak, karena 

penelitian yang bagus itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

Ada 4 uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedatisitas, uji multikorelasi dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghazali (2007: 110-115), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residu memiliki residu 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik yang dilakukan dengan pedekatan 

grafik plot peluang normal (Normal Probability Plat) dengan membandingkan 
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distribusi kumulatif dari distribusi normal. Apabila data menyebar teratur disekitar 

garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal maka data terdistribusi dengan 

normal. Sebaliknya jika data menjauhi garis normal dan tidak menjauhi garis 

normal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak dapat 

memenuhi uji normalitas. Selain itu bisa menggunakan histogram dengan 

menggambarkan variabel dependen sebagai sumber vertical sedangkan nilai 

residual terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu horizontal. Jika histogram 

standardized regression residual membentuk kurva seperti lonceng maka nilai 

residual tersebut dinyatakan normal. 

2. Uji Heteroskedatisitas  

Heterokedasitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel 

independent yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian heterokedatisitas 

bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan 

varian dari residu suatu pengamatan lain. Jika varian dari residunya tetap, maka 

tidak ada heterokedatisitas atau homokedatisitas. 

Untuk melihat ada atau tidaknya heterokkedatisitas, maka digunakan 

scatterplot, pengujian dilakukan degan melihat ada atau tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu maka tidak terdapat 

heterokedatisitas. 

3. Uji Multikorelasi (Multikolinearitas)  

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan yang 

sempurna antara variabel independent atau terdapat korelasi linier. 
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Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung 

meningkat dengan bertambahnya variabel independent. 

Menurut Ghazali (2007 : 110) multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance 

dan variance inflation (VIP). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIP < 10. 

Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara 

variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Multikorelasi adalah 

korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan 

diantara variabel bebas. 

2. Uji autokorelasi  

Autokorelasi merupakan korelasi antar nilai residu time the series pada waktu 

yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu (error) pada periode t-1 

dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali,). 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi  pada model regresi dilakukan 

melalui pengujian terhadap nilai statistik Durbin-Watson (D-W) yaitu : 

1.  Jika angka Durbin-Watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat 

autokorelasi positif. 

2.  Jika angka Durbin-Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak 

terdapat autokorelasi. 

3.  Jika angka Durbin-Watson (DW) diatas +2, berarti terdapat korelasi 

negative. 
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3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Merupakan suatu analisis yang di gunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan melibatkan lebih dari satu 

variabel independent. Persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan dengan 

fungsi persamaan linier sebagai berikut : 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Dimana : 

Y   = Corporate Social Responsibility (CSR) 

a   = Konstanta 

b1b2b3b4 = Koefisien Regresi Parsial 

X1   = Profitabilitas  

X2   = Likuiditas 

X3   = Leverage 

X4  = Agresivitas Pajak 

e  = Error 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linier berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (Uji 

t).  

1. Uji Statistik t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel 

independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent. Dengan 
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menguji koefisien variabel independent atau uji parsial untuk semua variabel 

independent. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan hasil besarnya 

tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat profitabilitas yang ditentukan 

sebesar 5% atau 0,05 pada output sebagai berikut:  

1. Jika t-hitung < t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak jika dibawah 0,05 

atau 5%. 

2. Jika t-hitung > t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima jika diatas 0,05 

atau 5%. 

Adapun bunyi hipotesis Ho dan ha sebagai berikut: 

Ho : variabel independent (X1, X2, X3, X4) tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Ha : variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (Trianto, 

2015 : 87-204). 

2. Uji Statistik f (Simultan) 

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dirumuskan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Kuncoro, 2011 : 106). Uji f dilakukan untuk membandingkan tingkat signifikan 

yang muncul dengan profitabiltas yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada 

output , dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1. Ha diterima jika Fhitung > Ftabel 

2. Ha ditolak jika Fhitung < Ftabel 

 

 



50 
 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien determinasi (r
2
) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, (Ghozali 

2011). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai r
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan noll, maka 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya 

koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh 

sempurna, penganggu diusahakan minimum sehingga r
2
 mendekati 1, sehingga 

perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


