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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek

Indonesia melalui IDX yang berada di Pekanbaru. Pada penelitian ini

menggunakan Indeks LQ-45. Ditetapkannya Indeks LQ – 45 sebagai objek

penelitian dengan mempertimbangkan bahwa Indeks LQ-45 menggunakan  45

saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan

setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian

saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data

sekunder diambil dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan tahun 2009-

2012. Penelitian empiris adalah penelitian yang prinsipnya berstandar pada

realitas. (Sekaran, 2007)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu

sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media

perantara atau Times Series (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Data

yang digunakan diperoleh dari pusat referensi pasar modal BEI dan diakses dari

www.idx.co.id.
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Data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah

data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Data yang digunakan adalah

laporan tahunan Perusahaan go public yang listing di Bursa Efek Indonesia yang

terhitung dalam Indeks LQ-45 pada tahun 2009-2012.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Perusahaan go public yang listing di Bursa

Efek Indonesia yang tercatat sebagai perhitungan LQ-45 selama tahun 2009-2012.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode purposive sampling,

yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana

ada syarat-syarat yang dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel

(Sugiyono, 2003).

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang listing di BEI yang terhitung dalam LQ-45 tahun 2009-2012.

2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan per Desember 2009-2012 secara

lengkap dengan catatan atas laporan keuangan.

3. Perusahaan yang laporan tahunannya menjelaskan semua variabel dalam

penelitian ini.

4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam rupiah.

5. Selain perusahaan perbankan.

Berikut ini adalah hasil seleksi sampel dengan metode purposive sampling

dan daftar nama perusahaan yang menjadi sampel :
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Tabel  3.1
Hasil Seleksi sampel dengan metode purposive sampling

Tabel 3.2
Daftar nama perusahaan yang menjadi sampel

No Kode Saham Nama Emiten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AALI
ANTM
INDF
INTP
JSMR
KLBF
TINS
TLKM

Astra Argo Lestari Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk
Timah (Persero) Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk

Sumber : Data Olahan 2013

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

observasi dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan.

Observasi atau studi pustaka (literatur) melalui buku teks, literatur, artikel dalam

jurnal dan majalah, hasil penelitian terdahulu serta sumber data tertulis lainnya

yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Metode ini digunakan

untuk memahami dan mempelajari literatur yang memuat pembahasan yang

berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumentasi merupakan proses perolehan

Keterangan Jumlah
Perusahaan yang terhitung dalam Indeks LQ-45 45
Dikurangi perusahaan yang tidak tetap dalam Indeks LQ-
45 dari januari 2009- januari 2012

(20)

Dikurangi perusahaan yang tidak menjelaskan semua
variabel dalam penelitian

(8)

Dikurangi perusahaan yang menyajikan laporan
keuangan dalam Dolar

(4)

Dikurangi perusahaan Perbankan (5)
Total Sampel 8
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dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajarinya sehinga akan diketahui

hubungan antara karakteristik perusahaan dengan apa yang diamati dalam

penelitian ini. (Septiana, 2012)

3.6. Operational dan Pengukuran Variabel

3.6.1.Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas

perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan diartikan sebagai hasil akhir bersih

dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigham

& Houston, 2006), dimana rasio ini digunakan sebagai alat pengukur atas

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini

profitabilitas diukur dengan rasio ROE. Rumus yang digunakan dalam

menghitung rasio adalah (Weston & Brigham, 2009) :

Y : ROE = x 100 %

Pemakaian rumus ROE diatas disesuaikan dengan rumus yang digunakan

oleh perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ-45.

3.6.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau

terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah implementasi corporate social responsibility.
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Implementasi corporate social responsibility dalam penelitian ini adalah :

a. X1 = Biaya Bina Lingkungan, adalah dana yang dialokasikan oleh

perusahaan untuk  biaya bina lingkungan.

b. X2 = Biaya Kemitraan, adalah dana yang dialokasikan oleh perusahaan

untuk biaya kemitraan.

c. X3 = Biaya Kesejahteraan Karyawan adalah dana yang dialokasikan oleh

perusahaan untuk biaya kesejahteraan karyawan.

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif CSR yang terdapat pada

penelitian Nistantya (2010). Atribut CSR digunakan sebagai input data yang

diolah oleh SPSS 17.0 dalam satuan jutaan Rupiah. Atribut yang digunakan

terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran CSR yang digunakan Pada Penelitian ini

No Proksi CSR Pengukur CSR Sumber

1 Biaya Bina
Lingkungan

a. Aksi-aksi sosial melalui
donasi sosial kepada korban
bencana, yatim piatu,
orangorang cacat dan lanjut
usia, beasiswa bagi
masyarakat yang tidak
mampu ataupun bentuk
kemanusiaan lain

b. Support pada kegiatan
perlindungan lingkungan

c. Sumbangan dan donasi
d. Aktivitas masyarakat dan

populer sekitar
e. Anggota kelompok sosial
f. Biaya untuk masyarakat

sekitar perusahaan yang
disajikan dalam laporan

Dimensi dan praktek CSR
: Determinan Implikasi
pelaksanaan
tanggungjawab sosial
perusahaan (Asyaf Wadji
Dusuki, dan Humayan
Dar 2005, dalam
Askedewi 2007) Masalah
sosial dalam laporan
keuangan (Mas’ud
Machfoeddz (1995)).

Sueb, 2001
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Sumber : Nistantya, 2010

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran CSR yang dilakukan oleh

perusahaan berbeda-beda. Namun dalam penelitian ini pengukuran CSR yang

digunakan adalah :

2.

3.

Biaya
Kemitraan

Biaya
Kesejahtera-
an Karyawan

tahunan perusahaan
g. Biaya untuk komunitas

h. Biaya bina lingungan

a. Alokasi kredit kemitraan
untuk UKM, IKM, dan
Koperasi

b. Biaya Kemitraan

a. Kesehatan dan keamanan
b. Pensiun
c. Kecelakaan
d. Bonus Karyawan
e. Gaji dan jam kerja

f. Biaya yang disajikan
pegawai yang disajikan
dalam laporan tahunan
perusahaan

g. Biaya kesejahteraan
karyawan

Januarti dan Aprianti
2005

Kepmen BUMN No.
Kep-236/MBU/204

Dimensi dari praktik
CSR : Determinator
implikasi pelaksana
tanggung jawab sosial
perusahaan (Asyraf
Wajdi Dusuki, dan
Humayon Dar 2005, dan
Askedewi, 2007)

Kepmen BUMN No.
Kep-236/MBU/2004.

Masalah sosial dalam
laporan keuangan
(Mas’ud
Machfoeddz,1995)
Dimensi dari praktik
CSR : Determinator
implikasi pelaksana
tanggung jawab sosial
perusahaan (Asyraf
Wajdi Dusuki, dan
Humayon Dar 2005, dan
Askedewi, 2007)
Sueb 2001

Januarti dan Apriyanti,
2005



44

1. Biaya Bina Lingkungan

Dalam penelitian ini, biaya untuk Bina Lingkungan diambil dari pada akun

sumbangan, pengendalian lingkungan atau hubungan masyarakat.

2. Biaya Kemitraan

Dalam penelitian ini, biaya untuk Kemitraan ditentukan sebesar 1% dari

laba bersih perusahaan. Hal ini sesuai dengan Kepmen BUMN No. Kep-

236/MBU/2004, bahwa besarnya dana untuk program kemitraan yang

berasal dari laba bersih perusahaan sebesar 1 %. Program kemitraan yang

dilakukan oleh satuan kerja.

3. Biaya Kesejahteraan Karyawan

Dalam penelitian ini, biaya untuk Kesejahteraan Karyawan difokuskan

pada akun Gaji dan Kesejahteraan Karyawan. Hal ini dikarenakan Gaji dan

Kesejahteraan Karyawan merupakan kegiatan CSR yang paling banyak

dilakukan oleh perusahaan dibandingkan bentuk kegiatan CSR yang lain.

3.7.Metode Analisis

3.7.1.Model Regresi

Analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel

independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksikan nilai variabel

independen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dengan dua tujuan

sekaligus, pertama meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai

estimasi variabel independen berdasarkan data yang ada. (Ghozali, 2002)

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:
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Y = a + b1 x1 + b2x2 + b3x3 +  e

Keterangan :

Y = ROE
a  = Intercep model
b = Koefisien regresi
x1 = Biaya Bina Lingkungan
x2 = Biaya Kemitraan
x3 = Biaya Kesejahteraan Karyawan
e = Error term model (variabel residual)

3.7.2.Metode Analisis Data

3.7.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan informasi umum mengenai data-data

statistik dari seluruh variable penelitian yang mencakup nilai rata-rata (mean),

nilai standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap variable yang

digunakan dalam variable penelitian. Didalam analisis deskriptif akan dapat

diketahui karakteristik dan kewajaran dari masing-masing variable penelitian.

Analisis deskriptif juga berguna dalam menentukan adanya outlier didalam data-

data observasi penelitian.

3.7.2.2. Analisis Regresi

Untuk mencapai tujuan penelitian maka digunakan analisis regresi

berganda dengan persamaan kuadrat terkecil (ordinary least square-OLS) dimana

sebelumnya mengetahui model tersebut dilakukan dahulu uji asumsi klasik

sebagai berikut (Gujarati, 2006) :
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3.7.2.2.1. Uji Asumsi Klasik

Agar model persamaan regresi dapat diterima secara ekonometrik, maka

harus memenuhi asumsi klasik (Ghozali, 2005: 91).

3.7.2.2.1.1. Uji Normalitas

Alat diagnostik yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal

data adalah Normal Probability Plot. Tujuannya adalah untuk menguji apakah

dalam sebuah model regresi, variabel dependennya, veriabel independennya, atau

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik

adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal, untuk menentukan data berdistribusi normal dengan uji statistik, dapat

menggunakan uji statistik Kolmogrov-Smirnov. Variabel-variabel yang

mempunyai Asymp. Sig (2-tailed) dibawah tingkat signifikan sebesar 0,05

(probabilitas < 0,05) diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki

distribusi tidak normal dan sebaliknya.
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3.7.2.2.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi

bahwa ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari: (1)

tolerance value, (2) nilai variance inflation factor (VIF). Model regresi yang

bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai tolerance value di atas 0,1 atau

VIF di bawah 10 (Ghozali, 2006). Apabila tolerance variance di bawah 0,1 atau

VIF di atas 10 maka terjadi multikolinieritas. Pengujian variance inflation factor

(VIF) dihitung dengan rumus :

VIF =

3.7.2.2.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode 1

dengan kesalahan periode pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya) jika

ada berarti terdapat autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan

menggunakan besar Durbin-Watson yaitu:

- jika angka D-W dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif

- jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasinya negatif

- jika angka D-W diantara +2 sampai -2, berarti tidak ada autokorelasi

Untuk mengatasi autokorelasi dilakukan dengan transparansi data dan

menambah data observasi. (Ghozali,2006)
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3.7.2.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan alat uji dengan melihat ada tidaknya

pola tertentu pada grafik. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point)

yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar,

kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedestisitas, jika tidak ada pola

yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu

y, maka tidak terjadi Heteroskedestisitas. (Ghozali, 2005)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan

kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan

residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.2.2. Uji Hipotesis

Pengujian ini digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sample

dalam menaksir nilai aktual (Kuncoro, 2001) secara statistik hal ini dapat diukur

dari koefisien determinasi, dan uji statistik F. Perhitungan statistik disebut uji

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalan daerah kritis

(daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji

statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.
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3.7.2.2.2.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen

amat terbatas. Kelemahan dasar penggunaan koefisien determinasi ini adalah bias

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap

penambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan nilai R2 pada saat

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.

Dengan metode ini kesalaham pengganggu diusahakan minimal sehingga

R2 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang

sebenarnya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi,

oleh sebab itu data yang akan diolah terlebih dahulu harus bebas dari asumsi

klasik (normalitas, multikoleniaritas, autokolerasi, dan heterokedastisitas).

3.7.2.2.2.2. Uji signifikasi parameter individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan uji

dua arah dengan hipotesis:

Ho : Xi = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel

independen terhadap variabel dependen.
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Ho : Xi # 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen

terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian ditetapkan sebagai berikut:

1. Jika nilai –thitung > -ttabel atau thitung < ttabel, maka Ho diterima

2. Jika nilai thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel, maka Ho ditolak

3. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika

P >  0,05 maka dinyatakan tidak signifikan. (Indrawan, 2011)

3.7.2.2.2.3. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua

parameter dalam model sama dengan nol, atau : Ho :p, = p2 =........= Pk = 0B

Artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan

terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) tidak semua parameter

secara simultan sama dengan nol, atau :

Ho: β1 = 0 β2 = .........= βk = O

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas

yang signifikan terhadap variabel dependen Ho : p = 0 Hi:p*0 Jika F hitung > F

tabel (a, k-1, n-k), maka HO ditolak dan HI diterima atau dikatakan signifikan,

artinya secara bersama-sama variable bebas (Xi sampai dengan Xs) berpengaruh

signifkan terhadap variable dependen (Y) = hipotesis diterima.
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Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

a. Quick look: Bila nilai F lebih besar dari 4 maka Ho dapat diambil pada

derajat kepercayaan 5 persen, dengan kata lain kita menerima hipotesis

altematif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

b. Membandingkan F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F

hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima

HA.


