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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan digunakan sebagai 

sampel penelitian karena sektor pertambangan ini, memiliki konstribusi yang besar 

pada aspek masyarakat, sosial dan lingkungan dari pada sektor lainnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan penelitian   yang digunakan 

adalah  tahun 2011 sampai 2015. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan proposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dalam pengambilan sampel 

antara lain : 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011 – 2015 

2. Annual report perusahaan petambangan pada tahun 2011 – 2015 dapat diakses.  

3. Perusahaan pertambangan yang mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Seperti tidak terdapatnya data penjualan  karena perusahaan 

tidak dapat melakukan penjualan guna mematuhi PP No.1/2014 dan PM 

No.1/2014
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4. Perusahaan yang melaporkan annual report berturut – turut untuk periode awal 

tahun (t-1) dan melihat perubahan dari tahun ke tahun. Penggunaan kriteria 

diperlukan untuk memperoleh data kinerja keuangan dan non keuangan juga 

diambil dari periode awal tahun (t-1) karena penggunaan slack resource teori, 

dimana untuk melakukan kinerja sosial pada periode sekarang perusahaan 

membutuhkan dana yang dihasilkan dari keberhasilan kinerja keuangan pada 

periode awal tahun. Kemudian kinerja keuangan periode sekarang akan menjadi 

kinerja keuangan pada periode awal tahun untuk kinerja sosial tahun berikutnya.  

Berdasarkan proses sampling yang telah dilakukan, maka sampel penelitian ini 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kriteria 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2011 – 2015 

32 37 39 40 43 191 

Annual report tidak dapat diakses 0 (1) (1) (1) (6) (9) 

Perusahaan pertambangan yang memiliki data 

tidak lengkap seperti penjualan 

0 0 0 (1) 

 

(1) (2) 

Perusahaan yang tidak melaporkan annual report 

berturut – turut tahun 2011-2015 

(11) (15) (17) (17) (15) (75) 

Perusahaan yang dijadikan sampel  21 21 21 21 21 105 

Sumber : hasil pengolahan data sekunder, 2017 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang 

diperoleh dari data dokumenter, yaitu data penelitian yang berupa total asset, total 

hutang, total ekuitas, laba dan data lain – lain yang diperoleh dari Laporan 

Keuangan dan Laporan Tahunan perusahaan pertambangan yang listing di BEI 

pada tahun 2011 – 2015 . Data tersebut diambil dari situs yang dimiliki BEI yaitu 

www.idx.co.id . 

Untuk perusahaan – perusahaan yang laporan keuangannya diukur mata uang 

asing (US$), penelitian ini menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) akhir 

tahun yang tercantum dalam masing – masing laporan keuangan perusahaan. 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel. 

3.3.1 Variabel Penelitian 

1. Kinerja CSR 

Kinerja CSR dalam penelitian ini diproksikan dengan luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial atau Coporate Social Resposibility Disclosure Indeks ( 

CSRDI). Pengukuran CSRDI menggunakan content analysis dimana setiap 

item CSR dalam penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika 

tidak diungkapkan yang selanjutkannya skor setiap item dijumlah untuk 

memperoleh keseluruhan skor perusahaan, kemudian dibagi dengan jumlah 

total pengungkapan berdasarkan penelitian Sembiring (2005) terdapat 78 

http://www.idx.co.id/
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item pengungkapan. 78 item pengungkapan tersebut diadopsi oleh sembiring 

dari penelitian Hackson dan Milne (1996) dengan menyesuaikan berdasarkan 

Bapepam No.VIII G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item. Menurut 

Haniffa and Cooke (2005) Coporate Social Resposibility Disclosure Indeks 

(CSRDI) dapat diukur dengan menggunakan formula :  

      ∑𝑋ij 

CSRDIj=  

78 

Keterangan : 

CSRDIj =Corporate Social Responsibility Disclosure Indeks perusahaan j 

Xij = dummy variabel; 1 = jika item i diungkapkan;0 = jika item i tidak   

diungkapakan 

 

2. Nilai perusahaan 

Nilai perusahaan diukur menggunakan PBV (Price to book value) karena 

PBV menggambarkan perbandingan antara harga saham dan nilai buku 

ekuitas. Nilai buku ekuitas ini diperoleh dengan mengambil total ekuitas 

sebagai book value (Prihadi, 2010). Dimana dengan adanya slack resource 

perusahaan memiliki peluang untuk berinvestasi dalam bidang sosial seperti 

CSR. Kinerja CSR yang meningkat akan meningkatkan PBV, karena pasar 

akan lebih mengapresiasi perusahaan yang melakukan CSR. Menurut 

Murhadi (2013) PBV dapat diukur menggunakan formula: 
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    Harga pasar per lembar saham 

Price to book value= 

                                    nilai buku per lembar saham 

 

3. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.Rasio ini menunjukkan 

hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Menurut 

Prihadi (2010) Current ratio dapat diukur dengan menggunakan formula : 

Aktiva Lancar 

CR =              

Kewajiban lancar  

 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba.Rasio ini umumnya diambil dari laporan keuangan 

laba rugi. Menurut Murhadi (2013) Return On Asset dapat diukur dengan 

formula: 

 Net Income 

ROA = 

  Total Assets  

 

5. Rasio Hutang 

Rasio hutang (leverage ratio) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi hutang jangka pendek maupun jangka panjang.Debt to equity 
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ratio menunjukkan perbandingan antara hutang dengan ekuitas perusahaan 

dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya. Menurut Prihadi (2010) Debt to equity ratio akan diukur 

dengan menggunakan formula: 

    Total Debt 

Total debt to equity ratio =  

                                  Total Equity  

 

6. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola 

aktivanya. Inventory turnover untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam 

penggunaan persediaan. Makin tinggi perputaran persediaan menunjukkan 

makin efisien penggunaan persediaan dalam rangka mendukung penjualan 

perusahaan. Menurut Murhadi (2013) Inventory turnover akan diukur dengan 

menggunakan formula: 

                          Cost of goods sold  

Inventory turnover =  

 Average  Inventory 

 

7. Rasio Pasar 

Rasio pasar digunakan sebagai salah satu penanda kinerja keuangan, dimana 

faktor yang mempengaruhi harga pasar saham bukan hanya dari keuntungan 

perusahaan saja namun juga menggunakan indikator yang tercermin dalam 

pasar modal, sebagai harga saham. Price earning ratio ratio mencerminkan 
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besarnya nilai yang diapresiasikan investor terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Murhadi (2013) PER akan diukur dengan menggunakan formula:  

 

 Harga per lembar saham 

Price earning ratio=  

Laba per lembar saham 

 

8. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari berbagai aspek, dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur 

menggunakan total aktiva perusahaan yang kemudian ditransformasikan 

dalam logaritma natural.Tujuan dari melakukan transformasi total aktiva 

adalah karena total aktiva perusahaan memiliki nilai aktiva yang lebih besar 

dibandingkan variabel – variabel lain dalam penelitian ini. Menurut Setyono 

dan Anang (2014) ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

formula : 

Size= Log natural (total aset)  

 

9. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan diukur dengan menggunakan perubahan pejualan 

baik berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan 

selama satu periode. Pertumbuhan penjualan adalah selisih total penjualan 

periode sekarang dengan periode sebelumnya terhadap total penjualan 
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periode sebelumnya pada perusahaan.Menurut Batohir (2015) pertumbuhan 

perusahaan akan diukur dengan menggunakan formula :  

 

  Penjualan t - Penjualan t-1 

 Growth=  

               Penjualan t-1 

 

3.4 Model Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi berganda yang dilakukan 

antara rasio likuiditas, rasio hutang, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio 

pasar, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja CSR dan 

implikasinya terhadap nilai perusahaan. 

1) Model  I digunakan untuk meguji hipotesis 1 dan hipotesis 2 

CSRDIt  = α + β1aCR t-1 + β1bROA t-1 + β1cDERt-1 + β1dITO t-1+ β2aPER t-1 + β2bSize t-1 + 

β2cGrowth t-1 e  ................................................................................................... (1) 

Keterangan:  

CSRDIt = Corporate Social Responsibility  

α = Konstanta 

β1-β2  = Koefisien  

CRt-1  = Current Ratio 

ROA t-1 = Return to Assets 

DER t-1 = Debt to Equity Ratio 

ITO t-1  = Inventory Turnover  

PER t-1 = Price Eaning Ratio 

Size t-1 = Ukuran Perusahaan 

Growth t-1= Pertumbuhan Perusahaan 

e  = error  
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Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, rasio hutang, rasio aktivitas rasio pasar, ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja CSR. 

H1 dan H2 didukung jika koefisisen regresi β1a, β1b, β1d, β2a, β2b, β2c > 0 dan 

β1c< 0 serta signifikan pada level 1%, 5% dan 10% yang artinya ROA, CR, 

ITO, PER, Size dan Growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja CSR sedangkan DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja CSR. 

2) Model II digunakan untuk menguji hipotesis 3  

PBVt = α+ β3 CSRDIt  + e  ................................................................................................. (2) 

Keterangan:  

PBVt = nilai perusahaan   

α = Konstanta 

β3 = Koefisien  

CSRDIt = Corporate Social Responsibility  

e  = error  

 

Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh kinerja 

CSR terhadap nilai perusahaan. H3 didukung jika koefisisen regresi β3> 0 dan 

signifikan pada level 1%, 5% dan 10% yang artinya CSRDI berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik yang menggunakan regresi berganda dan menggunakan software SPSS. 
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Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, pada setiap model dilakukan uji asumsi 

seperti : 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan tes Kolmogorov-Smirnov dari 

nilai Standardized Residual. Data dikatakan normal jika nilai signifikasi 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 𝛼 (0.05) (Ghozali, 2011).Uji ini 

dimaksudkan untuk megetahui apakah model regresi, variabel dependen dan 

variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Dimana model 

regresi dikatakan baik apabila memiliki ditribusi data normal atau mendekati 

normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menghitung koefisisen korelasi 

sederhana antara variabel – variabel independen yang akan digunakan dalam 

persamaan regresi atau dengan menghitung nilai tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor). Dengan melihat perhitungan nilai tolerance dan VIF pada 

output pengolahan data dengan SPSS, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel indenpenden dalam model regresi jika nilai 

tolerance> 0.1 dan nilai VIF < 0.10 (Ghozali, 2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi perbedaaan variance dari residual satu pengematan satu ke 



64 
 

 
 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dimana model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu homokedastisitas. 

Pengujian homokedastisitas dapat diketahui  dengan menggunakan Uji 

Glejser. Data dikatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikan koefisien 

regresi (𝛽) dari masing – masing variabel independen lebih besar dari 0.05. 

4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi anatara kesalahan pengganggu pada periode yang pertama 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Dikatakan 

autokorelasi apabila terjadi korelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas 

dari autokorelasi. 

Cara untuk pengujian ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji Durbin Watson. Dasar analisis yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dicari dengan menggunakan hasil 

perhitungan melalui nilai batas bawah(dL) dan batas atas (dU).Dikatakan tidak 

terjadi autokorelasi jika dU< DW < (4- dU) (Ghozali, 2011). 
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