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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah karyawan-karyawan dengan 

jabatan manajer pada perusahaan manufaktur yang ada di kota Semarang yang telah 

terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2015. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1.  Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manfaktur yang ada 

di Kota Semarang yang berjumlah 278 perusahaan terdaftar di Badan Pusat Statistik 

(BPS) sejak 2014. Kuestioner disebarkan dengan cara mengirimkan langsung 

kepada perusahaan-perusahaan sampel dan mendatangi langsung perusahaan 

sampel. Berikut jumlah perusahaan yang berpartisipasi: 

Tabel 3.1 Perusahaan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang 278 

2 
Alamat Perusahaan Manufaktur yang tidak 

jelas 
(5) 

3 
Perusahaan Manufaktur yang tidak dapat 

dihubungi 
(1) 

4 
Perusahaan Manufaktur yang tidak bersedia 

berpartisipasi 
(255) 

Jumlah Perusahaan Sampel 17 

Sumber: Pengolahan Data, 2016 
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3.2.2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini yaitu manajer-manajer pada masing-masing 

perusahaan yang menjadi tujuan penelitian nantinya di Kota Semarang. 

Pengambilan sampel dengan cara: 

1. Peneliti memiliki alamat dan nomer telepon pada perusahaan-perusahaan 

sampel yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Semarang dan akan 

mendatangi/mengirimkan kuesioner kepada perusahaan mereka. 

2. Kuestioner akan dibagikan kepada sampel penelitian yaitu manajer-manajer 

di masing-masing perusahaan sampel di Kota Semarang. Alasan pemilihan 

tersebut adalah manajer setidaknya mengetahui laporan kinerja perusahaan, 

mengetahui kegiatan CSR internal dan eksternal yang dilakukan perusahaan 

agar hasil tidak bias. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang 

langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer yang di peroleh dari jawaban responden yang mengisi kuesioner 

dan mengembalikannya. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer 

dalam penelitian ini adalah dengan survei atau self-administered. Survei dilakukan 

untuk mendapatkan data opini individu. 
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3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang dikirimkan 

kepada perusahaan lalu dibagikan kepada responden sesuai dengan kriteria yang 

telah ditujukan. 

3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Pengujian Validitas Konstruk 

 Pengujian validitas konstruk digunakan untuk menunjukan seberapa baik 

hasil-hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-

teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono, 2004). 

Pengujian Factor Analysis merupakan cara yang digunakan untuk menentukan pola 

hubungan antara beberapa variabel (Muniarti dkk, 2013) dan pengujian ini 

menggunakan bantuan program SPSS. Setiap pernyataan dalam variabel 

dinyatakan valid bila memenuhi 2 persyaratan: 

a. Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Hasil 

KMO harus > 0.5 dan Hasil dari Bartlett’s Test of Sphericity 

signifikan 0.000 (Murniati dkk, 2013). 

b. Uji Rotated Component Matrix 

Setiap pernyataan pada tabel Rotated Component Matrix harus 

berkumpul pada satu component. Bila ada pernyataan yang tidak 

pengumpul harus dieliminasi dan diuji ulang kembali sampai setiap 

pernyataan berkumpul pada satu component.  
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3.4.2 Pengujian Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel bila jawaban terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2006).  Dalam menghitung reliabilitas suatu data dapat 

digunakan pendekatan Cronbach’s Alpha. Bila nilai Cronbach’s lebih kecil dari 0,6 

maka item x dinyatakan tidak reliabel dan bila nilai cronbach’s alpha lebih besar 

dari 0,6 maka item x dinyatakan reliabel. Perhitungan akan dilakukan dengan 

program SPSS.  

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Langkah-langkah Pengujian Hipotesis 

1. Menyatakan Hipotesis 

Berdasarkan penyataan tentang hubungan antara dua/lebih variabel 

yang terjadi secara bersamaan dan hubungannya membentuk pola sebab 

akibat, lalu dapat di tentukan variabel prediktor dan variabel yang 

diprediksi, hipotesis dalam penelitian menggunakan hipotesis kausal. 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

 𝐻𝑎1 : CSR Internal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dengan 

motivasi karyawan sebagai variabel intervening 

 𝐻𝑎2 : CSR Eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

dengan motivasi karyawan sebagai variabel intervening 
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2. Memilih Pengujian Statistik 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis kasual dan terdapat 

hubungan ganda antara variabel independen dan dependen sehingga 

pengujian statistik yang disyaratkan SEM dengan menggunakan aplikasi 

AMOS 21 dan menetapkan kesesuaian model berdasarkan criteria goodness 

of fit tertentu (Ghozali, 2014). Pengukuran-pengukuran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Likelihood Chi-square 

Pengujian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji apakah 

sebuah model yang diuji sesuai dengan model yang diestimasi. Nilai Chi-

square yang tinggi relatif terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa 

matrik kovarian atau korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi 

berbeda secara nyata dan ini menghasilkan tingkat probabilitas lebih kecil 

dari tingkat signifikansi. Sebaliknya, nilai Chi-square yang kecil akan 

menghasilkan tingkat probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

dan ini menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang diobservasi 

dengan yang diprediksi tidak berbeda secara signifikan. Dalam hal ini 

peneliti harus mencari nilai chi-square yang tidak signifikan karena 

diharapkan model yang diusulkan cocok atau fit dengan data empiris. Data 

empiris dikatakan identik dengan teori/model atau tingkat signifikan tinggi 

apabila tingkat probability chi-square > tingkat signifikansi (0,10). 

 

b. Degree of Freedom (CMIN/DF) 
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Pengujian ini merupakan nilai chi-square dibagi dengan degree of 

freedom. Beberapa penelitian menganjurkan menggunakan ratio ukuran ini 

untuk mengukur fit. Menurut Wheaton et.al dalam (Ghozali, 2014) nilai 

ratio 5 (lima) atau < 5 merupakan ukuran yang reasonable/fit. 

c. Goodness Of Fit Index (GFI) 

Goodness Of Fit Index dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom 

dalam (Ghozali, 2014) yang merupakan ukuran non-statistik dengan nilai 

berkisar dari 0 (poor fit)  sampai 1.0 (perfect fit). Nilai GFI yang tinggi 

menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang dapat diterima 

sebagai nilai yang layak, belum ada standarnya. 

d. Incrimental Fit Indices 

Pada kelompok pengujian ini, pengujian dengan membandingkan 

model tertentu dengan null model, yang berarti model yang mempunyai 

asumsi semua indicator (observed variables) tidak berkorelasi satu dengan 

yang lainnya. NFI CFI, IFI, dan RFI mempunyai range value yang sama, 

yaitu diantara 0-1. 

e. Parsimononious Fit Measures 

Pengukuran ini menguji menghubungkan goodness of fit model 

dengan sejumlah koefisien estimasi yang diperlukan untuk mencapai level 

fit. Tujuan dasarnya mendiagnosa apakah model fit telah tercapai  dengan 

“overfitting” data yang memiliki banyak koefisien. PRATIO, PNFI, PCFI 

kisaran antara 0 sampai 1 dikatakan model fit. 

3. Memilih Tingkat Keyakinan 
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Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 90% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang dapat 

ditoleransi sebesar α=10%. 

4. Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan AMOS 21 (Analysis of Moment Structures)  

untuk perhitungan nilai statistik, sebagai program komputer yang akan 

membantu dalam menghitung nilai statistik dari semua data yang telah 

diperoleh. 

5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Peneliti akan menggunakan program AMOS 21 untuk mendapatkan 

nilai uji yang akan membantu peneliti dalam menganalisis hasil survei. 

Penelitian ini adalah pengujian satu arah (one-tailed) untuk menguji 

hipotesis. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 

hipotesis-hipotesis berarah positif, maka hipotesis dalam penelitian ini 

berarah (positif). 

6. Menginterpretasikan Hasil 

Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaan semua 

hipotesis diterima apabila nilai β > 0 dimana β merupakan nilai parameter 

estimate serta nilai P < 0.10, kedua syarat ini ditunjukkan pada tabel 

Regression Weights dalam Amos Text Output. Sedangkan untuk interpretasi 

dan modifikasi model, ketika model telah dinyatakan diterima, maka 

peneliti dapat mempertimbangkan dilakukannya modifikasi model untuk 

memperbaiki penjelasan teoritis atau goodness of fit. Modifikasi dari model 
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awal harus dilakukan setelah dikaji dengan banyak pertimbangan. Jika 

model dimodifikasi, maka model tersebut harus di cross-validated 

(diestimasi dengan data terpisah) sebelum model modifikasi diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


