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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan / individu-individu) yang 

karakteristiknya hendak diduga (Ferdinand, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalahsaham-

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di BEI periode 2011-2014. 

3.1.2 Sampel 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah metode purposive sampling, 

yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Ferdinand, 2006). Adapun 

kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan-perusahaan teraktif yang masuk dalam perhitungan LQ-45 selama tahun 

2011 hingga 2014 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan yang masuk kedalam sample hamya perusahaan non keuangan, 

perusahaan keuangan (perbankan) tidak masuk ke dalam sample. 

Berdasarkan kriteria–kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, pengambilan sampel 

penelitian dapat digambarkan pada tabel 3.1 di bawah ini 
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Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

perusahaan 

Perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 di BEI periode 

2011-2014. 

78 

Saham-saham LQ-45 yang tidak masuk secara berturut-turut 

untuk periode 2011-2014 

(55) 

Perusahaan keuangan yang masuk dalam indeks LQ-45 (5) 

Total Perusahaan Sampel 18 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka perusahaan yang akan digunakan untuk sampel penelitian 

berjumlah 23 perusahaan. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Perusahaan Sampel Kode 

1 Astra Agro Lestari Tbk. AALI 

2 Adaro Energy Tbk. ADRO 

3 Astra International Tbk. ASII 

4 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. CPIN 

5 Gudang Garam Tbk. GGRM 

6 Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 

7 Indocement Tunggal Prakasa Tbk. INTP 

8 Indo Tambangraya Megah Tbk. ITMG 

9 Jasa Marga (Persero) Tbk. JSMR 

10 Kalbe Farma Tbk. KLBF 

11 Lippo Karawaci Tbk. LPKR 

12 PP London Sumatra Indonesia Tbk. LSIP 

13 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PGAS 

14 Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. PTBA 

15 Semen Gresik (Persero) Tbk. SMGR 

16 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. TLKM 

17 United Tractors Tbk. UNTR 

18 Unilever Indonesia Tbk. UNVR 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data ROE, DER dan total aset didapatkan dari data tahunan berupa nilai rasio karena sudah 

tertera di dalam data. Data CSR didapatkan dari perhitungan index CSRDI yang di dapat dari 

laporan keuangan tahunan. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari 

semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat  tabel statistik deskriptif 

yang menunjukan hasil pengukuran mean, nilai minimal dan maksimal, serta standar deviasi semua 

variabel tersebut.  

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.3.2.1. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation 

Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 

variabel dependen (terikat) dan diregresikan terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilita variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai toleranceyang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah 

nilai Tolerance≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. Model regresi yang baik tidaknya terdapat 
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masalah multikolinieritas atau adanya hubungan korelasi di antara variabel-variabel 

independennya (Ghozali, 2011). 

3.3.2.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya) (Ghozali, 2011). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu bekaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Auto korelasi dapat diketahui melalui uji Durbin – Watson (DW test). Jika d lebih 

kecil dibandingkan dengan dl, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.  

3.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara variabel terikat yaitu ZPRED dengan 

residualnya yaitu SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah: 

1. Jika ada pola yang jelas, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara lain untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji 

Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen 
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(Ghozali, 2011). Jika nilai signifikansi variabel bebas > 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.3.2.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam regresi, variabel dependen dan 

variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menghindari terjadinya bias, data 

yang digunakan harus terdistribusi dengan normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Jika asumsi ini dilanggar maka uji statitik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini denga menggunakan one sample Kolmogorov-

Smirnov test dan analisis grafik histrogram dan P-P plot. Dalam ujione sample Kolmogorov-

Smirnov test variabel-variabel yang mempunyai asymp.Sig (2-tailed)di bawah tingkat signifikan 

sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memilki distribusi normal dan 

sebaliknya (Ghozali, 2011).   

 

3.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengujian pengaruh profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan leverageterhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel secara spesifik terhadap nilai 

perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan regresi di bawah ini: 

Y = α+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

Keterangan: 

Y = Pengungkapan CSR 

α  = Konstanta 

b1-b3 = Koefisien Regresi 

X1 = Profitabilitas (ROE) 
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X2 = Ukura Perusahaan (Size) 

X3= Leverage (DER) 

e = Error Term 

Jika variabel bebas dan variabel terikat memiliki satuan yang sama maka persamaan di atas 

dapat dipergunakan dengan menggunakan Standardized Coefficient Beta. Sedangkan jika variabel 

bebas dan variabel terikat tidak memiliki satuan yang sama maka persamaan di atas menggunakan 

Standardized Coefficient Beta dengan bentuk persamaan sebagai berikut : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

 

3.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dan 

dependen, apakah variabel independen benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2011).. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) adalah 

dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

 Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

 Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 

 

 

 

 


