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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kumpulan sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini 

adalah industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2012-2014. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel atas 

dasar kesesuaian karakteristik dengan kriteria pemilihan sampel yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Beberapa kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan sampel adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan publik yang termasuk industri consumer goods dari tahun 

2012 – 2014. 

2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang 

rupiah. 

3. Perusahaan yang memiliki variabel lengkap sehubungan dengan 

penelitian. 

4. Perusahaan yang mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial. 

5. Perusahaan yang memiliki laba positif. 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kriteria 2012 2013 2014 Total 

Perusahaan publik yang 

termasuk industri consumer 

goods 

36 37 38 110 

Perusahaan yang menerbitkan 

laporan keuangan dengan 

mata uang dollar. 

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Perusahaan industri consumer 

goods yang datanya tidak 

lengkap untuk penelitian 

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Data penelitian awal 36 37 38 110 

Data outlier (9) (13) (8) (29) 

Data akhir 27 24 30 81 

Sumber: Data sekunder, diolah 2016 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan. Datanya 

adalah data laporan keuangan industri consumer goods selama periode 2012-

2014 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Price to book value (PBV) 

PBV merupakan rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya 

(Brigham Houston, 2010) Rasio ini diformulasikan sebagai berikut :  

PBV = Harga saham penutupan 

Nilai buku per lembar saham 

 

 

2. Current Ratio (CR) 



37 

 

Rasio yang  dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban 

lancar. Rasio ini menunjukan sampai sejauh apa  kewajiban lancar ditutupi 

oleh aset yang akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat (Brigham 

dan Houston, 2010). Rasio ini diformulasikan sebagai berikut :  

CR =     Aset lancar 

  Kewajiban Lancar 

 

3. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity adalah salah satu rasio profitabilitas yang merupakan 

rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian 

investasi pemegang saham biasa. (Brigham Houston, 2010). Rasio ini 

diformulasikan sebagai berikut :  

ROE = Earning after Tax 

Total Ekuitas 

 

4. Debt to Equity Ratio (DER) 

DER menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan 

melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham Houston, 

2010 ). DER dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

DER = Total Kewajiban 

 Total Ekuitas  

 

 

5. Total Aset Turnover (TATO) 

Rasio yang dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total aset 

(Brigham Houston, 2010 ). Rasio ini diformulasikan sebagai berikut : 

TATO = Penjualan bersih 

        Total Aktiva 
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6. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur dengan jumlah 

pengungkapan item masing-masing perusahaan dengan 78 item total 

pengungkapan yang mencakup tujuh kategori informasi CSR, yaitu : 

lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain 

tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. (Fitriyani, 2012) 

Indeks CSR = Jumlah item yang diungkapkan   x 100% 

     Total item keseluruhan 

 

D. Alat Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

b)  Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, antara variabel 

dependen dan independen apakah berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2011). Model regresi yang baik adalah apabila berada dalam distribusi normal 

atau mendekati normal. 

c)  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya (Ghozali, 2011). 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. Pada penelitian ini, menggunakan uji Glesjer sebagai 
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pengujian heteroskedastisitas. Kriteria penerimaan ini terlihat dari nilai 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jika diatas 5% maka tidak 

mengandung heteroskedastisitas.  

d) Uji Multikoliniearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Pada penelitian ini tidak menggunakan uji multikolinearitas karena hanya 

menggunakan satu variabel independen. 

e) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Penelitian ini 

tidak menggunakan uji autokorelasi karena hanya menggunakan 1 periode 

penelitian. 

 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti, 

peneliti melakukan perhitungan dan pengolahan data sebagai berikut : 

1) Menghitung rasio keuangan yang diproksikan dengan likuiditas, 

profitabilitas, leverage dan rasio aktivitas. Serta menghitung indeks 
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CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan oleh perusahaan 

dengan membandingkannya dengan standar GRI. 

2) Menghitung nilai PBV perusahaan dengan mencari harga saham 

penutupan dan nilai buku per lembar saham. 

3) Model penelitian untuk pengujian hipotesis 

a. Untuk menguji pengaruh rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio leverage dan rasio aktivitas) terhadap nilai 

perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 

PBV = β0 + β1CR+ β2ROE + β3DER+ β4TATO + e ...... (1) 

Keterangan : 

PBV  = price book value 

CR = current ratio 

ROE = return on equity 

DER = debt equity ratio 

TATO = total asset turnover 

β = koefisien 

e = eror 

 

  H1 diterima apabila β1, β2, β4 > 0 dan β3 < 0 

 

b. Untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap 

nilai perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 

PBV = β0 + β5CSR + e ...... (2) 

Keterangan : 

 

PBV  = price book value 

CSR = corporate social responsibility 

β = koefisien 

e = eror 

  

H1 diterima apabila β5 > 0 




