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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Variabel  yang digunakan dalam  penelitian ini  terdiri  dari  variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel moderating. 

3.1.1.1 Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel 

Corporate Social Responsibility sebagai variabel independen. 

3.1.1.2 Variabel moderating 

Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam 

penelitian ini profitabilitas digunakan sebagai variabel moderating. 

3.1.1.3 Variabel dependen 

Variabel  dependen  adalah  variabel  yang  dijelaskan  atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. 

3.1.2 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Azwar (2003:74) “Definisi Operasional adalah suatu definisi 

mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik 
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variabel tersebut yang dapat diamati.” Adapun definisi operasional dari variabel-

variabel yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

1 Corporate 

Social 

Responsibility 

(Variabel 

Independen) 

CSR adalah upaya 

sungguh - sungguh dari 

entitas bisnis untuk 

meminimalkan dampak 

negatif dan 

memaksimalkan dampak 

positif operasinya 

terhadap seluruh 

pemangku kepentingan   

dalam   ranah   ekonomi,   

sosial,   dan   lingkungan   

agar mencapai tujuan 

pembangunan 

berkelanjutan (Nurdizal, 

2011 : 15). 

Indeks Pengungkapan 

CSR dipilih berdasarkan 

standar GRI. Adapun 

Indikator nya adalah 

Lingkungan, Energi, K3, 

Lain-lain Tenaga Kerja, 

Produk, Keterlibatan 

Masyarakat dan Umum.  

 

Penghitungan CSR 

dilakukan dengan 

menggunakan variabel 

dummy, yaitu :  

 

-  Score 0 : Jika 

perusahaan tidak 

mengungkapkan item 

pada daftar 

pertanyaan. 

- Score 1 : Jika 

perusahaan  

mengungkapkan item 

pada   daftar 

pertanyaan. 

 

Rumus Penghitungan 

Indeks CSR : 

 

CSRIj =  

 

Keterangan : 
 

CSRIj = Corporate 

social responsibility 

index perusahaan j 

Skala Rasio 
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Σ Xij = Jumlah item yang 

diungkapkan oleh 

perusahaan j  

 

n = Jumlah keseluruhan 

item , n = 78 
     

 

2 Profitabilitas 

(Variabel 

Moderating) 

Profitabilitas merupakan 

kemampuan suatu 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam 

periode tertentu. 

Profitabilitas 

menunjukkan 

kemampuan suatu 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba 

dengan menggunakan 

seluruh modal yang 

dimiliki (Yusitisa, 2014).  

Earning Per Share (EPS) 

yang diperoleh dari 

laporan keuangan 

tahunan perusahaan. 

Adapun rumus EPS 

adalah sebagai berikut : 

EPS = 

 

  

 

 

Skala Rasio 

3 Nilai 

Perusahaan 

(Variabel 

Dependen) 

Nilai perusahaan 

didefinisikan sebagai 

nilai pasar, karena nilai 

perusahaan dapat 

memberikan 

kemakmuran bagi 

pemegang saham secara 

maksimal apabila harga 

saham perusahaan 

meningkat (Nurlela dan 

Islahudin, 2008).  

 

Nilai perusahaan  dapat 

tercermin dari harga 

sahamnya. Jika nilai 

sahamnya tinggi bisa 

dikatakan nilai 

perusahaannya juga baik. 

Karena tujuan utama 

perusahaan adalah 

meningkatkan nilai 

perusahaan melalui 

peningkatan pemilik atau 
para pemegang saham 

Pada penelitian ini 

pengukuran nilai 

perusahaan 

menggunakan rumus 

Tobin’s Q,  

Adapun rumus Tobin’s 

Q 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. 

 

Skala Rasio 
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(Gapensi, 1996 dalam 

Wahidahwati, 2002). 

 

EBV =  Nilai buku dari 

ekuitas, yang diperoleh 

dari selisih  total aset 

perusahaan dengan total 

kewajiban. 

 

D =  Nilai buku dari total 

hutang. 

 

Sumber : Data yang diolah peneliti, 2017. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Kuncoro (2009:103), populasi adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita 

tertarik untuk mempelajari atau objek penelitian. Sedangkan sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI, dengan alasan perusahaan - perusahaan tersebut saat ini banyak 

memberikan dampak atau pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai 

akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan periode penelitian tahun 2008 - 2015. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu : 

1. Perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008 - 2015. 

2. Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2008 - 2015. 
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3. Mencantumkan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan 

pada periode tahun 2008 - 2015. 

4. Memiliki  data  yang  lengkap  terkait  dengan  variabel  –  variabel  yang 

digunakan dalam penelitian. 

Adapun Perhitungan sampel penelitian pada Perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2015, yaitu : 

Tabel 3.2 

Perhitungan Sampel Perusahaan 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan sub sektor telekomunikasi yang tercatat pada 

BEI periode 2008 - 2015. 

6 

Yang tidak menyediakan laporan tahunan lengkap selama periode 

2008 – 2015 

(2) 

Jumlah sampel perusahaan 4 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017. 

 

Tabel 3.3 

Profil Perusahaan Sampel Penelitian. 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tanggal IPO 

1 ISAT Indosat Tbk (d.h Indonesian Satellite 

Corporation (Persero) Tbk. 

19 Oktober 1994 

2 FREN Smartfren Telecom Tbk. (d.h Mobile-

8 Telekom Tbk.) 

29 November 2006 

3 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 14 November 1995 

4 EXCL XL Axiata TBK (d.h Exelcomindo 

Pratama Tbk.) 

29 September 2005 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data kuantitatif yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 
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Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan 

perusahaan untuk periode 2008 - 2015. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan - catatan atau dokumen. 

Dalam hal ini, catatan yang dimaksud adalah annual report perusahaan. 

Pengukuran kinerja CSR melalui laporan kegiatannya, yaitu dengan metode 

content analysis yang merupakan suatu cara pemberian skor pada pengukuran 

pengungkapan sosial laporan tahunan yang dilakukan dengan mengamati untuk 

setiap item yang diungkapkan diberikan nilai 1 dan 0 untuk item yang tidak 

terdapat dalam laporan tahunan. 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asusi tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang 

tidak benar. Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model analisis 

regresi berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus 

berdistribusi normal, non multikolinear, homokedastisitas, dan non autokorelasi 

(Ghozali, 2013:105). 
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3.5.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari 

persamaan regresi terdistribusi secra normal atau tidak. Uji ini dapat dilakukan 

pada setiap variabel dengan logika bahwa jika secara individual masing-masing 

variabel memenuhi asumsi normalitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

metode normal probability plot untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan menggunakan Grafik Normal Probability Plot. 

Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013:160). 

Selain menggunakan uji statistik analisis grafik (Normal P-P Plot), pada 

penelitian ini juga menggunakan analisis statistik (One Sample Kolmogorov 

Smirnov) dengan melihat tingkat signifikasinya. Uji ini dilakukan sebelum data 

diolah. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi 

Kolmogorov – Sminov > 0,05. 

3.5.2 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi bisa 

digunakan Uji Durbin-Watson (Ghozali, 2013:110). 
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3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

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

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). 

Uji Heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji statistik grafik 

scatterplot. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan nilai residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.5.4 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independnen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,1 atau 

sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013:105). 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu CSR terhadap 

variabel dependen nilai perusahaan dengan variabel moderasi profitabilitas. 

Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

1.  Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis). 

Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₁.X₂ + Ɛ  

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan 
Α = Konstanta 
β₁- β₃ = Koefisien Regresi 
X₁ = Corporate Social Responsibility 
X₂ = Profitabilitas (EPS) 
X₁.X₂ = Interaksi antara Corporate Social Responsibility dengan 

Profitabilitas (EPS) 
Ɛ  = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. 

 

3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Pada uji ini, nilai t hitung akan dibandingkan nilai t yang terdapat pada 

tabel : 

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

0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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b) Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig ≥ 

0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.7.2 Analisis Regresi Moderasi 

Tujuan  analisis  regresi  moderasi  adalah  untuk  mengetahui apakah 

variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar 

variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan 

digunakan uji interaksi Moderated Regresion Analysis (MRA), hipotesis 

moderating   diterima jika variabel moderasi profitabilitas (EPS) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q), yakni koefisien 

harus signifikan < 0,05 (Yustisia, 2014). 

3.7.3 Uji R
2 
atau Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi R
2
 (R Square) yaitu untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen apakah suatu 

persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk menaksir nilai variabel 

independen. Besarnya koefisien determinasi (R
2
) mempunyai range antara 0 

sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan 

regresi maka semakin kecil pula pengaruh antar variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien 

determinasi suatu perusahaan regresi maka semakin besar pula pengaruh antar 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 


