
 29 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah para pemilik perusahaan (bisnis) 

keluarga yang berada di Semarang. Lokasi penelitian ini adalah perusahaan 

keluarga yang berada di Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang atau kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Hadi, 2014). Populasi dalam penelitan ini 

adalah para pemilik perusahaan keluarga di perusahaan keluarga yang berada di 

Semarang. 

 

3.2.2 Sampel 

Tabel 3.1 Jumlah Perusahaan Semarang 

keterangan Jumlah 

Perusahaan di Semarang  278 

Sumber: BPS, 2014 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

mengambil secara langsung dari populasi secara random (Jogiyanto, 2010). 
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Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 perusahaan. Dimana sampel 

dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin: 

n =  N 

      1+ N e² 

n= 278 : 1+(278×10%²) 

n= 73,54 = 74 

n= sampel yang diperlukan 

N= ukuran populasi 

e= tingkat kesalahan 10% 

 

3.3. METODE PENGUMPULAN DATA 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer. Data primer 

merupakan data yang langsung diperoleh dari responden penelitian tanpa melalui 

perantara (Jogiyanto, 2010). Data yang dibutuhkan adalah data tentang variabel 

penelitian ini. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui survei. Survei 

adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu. (Jogiyanto, 2010). 
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3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui pembagian 

kuesioner. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang sama yang dapat diajukan 

terhadap setiap responden dan harus dijawab responden sesuai dengan 

pertanyaannya (Jogiyanto, 2010). Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan 

yang menyangkut variabel penelitian, yaitu hubungan pemilik dengan karyawan, 

sektor industri, badan hukum, jumlah karyawan, jenis kelamin pemilik 

perusahaan, umur perusahaan. 

 

3.3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.4.1. Pengujian Validitas 

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2006). Pengujian validitas menggunakan kriteria penilaian Partial Least 

Square (PLS) dengan melihat nilai loading factor di atas 0,7, maka dapat 

dikatakan indikator tersebut valid. Namun, nilai loading factor antara 0,5-0,6 

dalam pengembangan model atau indikator baru masih dapat diterima (Ghozali, 

2011). 

 

3.3.4.2 Pengujian Reliabilitas 

Realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
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reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas 

menggunakan kriteria penilaian Partial Least Square (PLS) dengan melihat nilai 

Composite reliability mengukur internal consistency dan nilainya harus di atas 0,6 

sehingga dikatakan reliabel (Ghozali, 2011). 

 

3.4. DEFINISI OPERASIONAL 

 Dalam penelitian ini menggunakan 3 macam variabel penelitian yaitu 

variabel dependen yang digunakan implementasi CSR, sedangkan variabel 

independennya hubungan pemilik dengan karyawan, sektor industri, badan 

hukum, generasi pemilik dan jumlah karyawan,variabel moderating adalah jenis 

kelamin dan umur perusahaan. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen 

baik secara positif maupun negatif (Jogiyanto, 2010). Variabel dependent 

dari penelitian ini adalah implementasi CSR. Implementasi CSR adalah 

penerapan konsep tanggung jawab sosial oleh perusahaan yang 

berdasarkan 4 dimensi CSR (profit, planet, people, procedure). 

Implementasi CSR tersebut di ukur dengan 14 pertanyaan yang dikutip 

dari (Sihombing dkk, 2012 dalamHadi, 2014). Pada penelitian ini 

kuesioner Implementasi CSR bertipe skala interval,diukur dengan skala 

likert dari skor 1 (STS) hingga 5 (SS). Semakin tinggi skor berarti semakin 

tinggi tingkat implementasi CSR. 
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2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependent (Jogiyanto, 2010). Yang berperan sebagai variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Hubungan pemilik dengan karyawan 

Pada penelitian ini hubungan pemilik dengan karyawan diartikan 

sebagai keterikatan dan kepercayaan yang terjalin antara pemlik 

bisnis dengan rekan kerja secara berkesinambungan dalam hal ini 

adalah karyawan akibat kegiatan operasional perusahaan. 

Hubungan tersebut dinilai berdasarkan presepsi responden 

mengenai keterikatan dan kepercayaan yang terjalin oleh pemilik 

dengan rekan kerja.Kuesioner pertanyaan menggunakan 5 

instrumen pertanyaan yang digunakan Katarzynaand Dagmara 

Lewicka (2012).Data dari kuesioner tersebutbertipe skala interval, 

sehingga diukur dengan skala likert dari skor 1 (STS) hingga 5 

(SS). Semakin tinggi skor berarti semakin baik hubungan antara 

pemilik perusahaan dengan karyawan. 

b. Sektor industri 

Pada penelitian ini sektor industri dibedakan menjadi empat sesuai 

penelitian yang dilakukan Uhlaner (2004) yaitu retail, service, 

manufakturing maupun konstruksi. Diukur menggunakan skala 
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ordinal, yaitu retail (nilai 1), service (nilai 2), manufaktur (nilai 3), 

kontruksi (nilai 4). 

c. Badan Hukum 

Pada penelitian ini badan hukum dibedakan menjadi perusahaan 

yang memiliki badan hokum yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan 

perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu CV atau UD. Tipe 

data yang digunakan adalah data nominal.Diukur dengan variable 

dummy yaitu 1 jika perusahaan berbentuk PT dan 0 jika 

perusahaan tidak berbadan hukum (CV atau UD). 

d. Generasi Pemilik 

Pada penelitian inigenerasi pemilik diukur dengan bisnis keluarga 

pada generasi 1, 2, atau 3. Diukur dengan skala ordinal generasi 1 

(nilai 1), generasi 2 (nilai 2), generasi 3 (nilai 3). 

e. Jumalah Karyawan 

Pada penelitian ini jumlah karyawan dirumuskan dengan total 

jumlah karyawan pada perusahaan tersebut. Diukur dengan skala 

rasio yaitu total jumlah karyawan. 

3. Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah suatu variabel independen lainnya yang 

dimasukkan ke dalam model karena mempunyai efek kontingensi dari 

hubungan variabel dependen dan variabel independen sebelumnya 

(Jogiyanto, 2010). Variabel moderating merupakan variabel yang sifatnya 
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memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independent 

terhadap variabel dependen. 

a. Jenis kelamin 

Pada penelitian ini jenis kelamin adalah jenis kelamin pemilik 

bisnis tersebut. Tipe data yang digunakan adalah data nominal. 

Diukur dengan variabel dummy yaitu 1 jika laki-lakidan 0 jika 

perempuan. 

b. Umur Perusahaan 

Pada penelitian ini umur perusahaan adalah lama berdirinya usaha 

tersebut. Tipe data yang digunakan adalah data rasio. Diukur 

dengan berapa tahun umur perusahaan sejak didirikan hingga 

sekarang. 

 

3.5. DESAIN ANALISIS DATA 

 

Gambar 3.1. Model Hipotesis 
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3.5.1. Menyatakan Hipotesis 

 Penelitian menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif sebagai 

hipotesisnya. Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Ho1: t statistik < 1,645 artinya, bahwa tidak terdapat pengaruh hubungan 

pemilik dengan karyawan terhadap implementasi CSR. 

Ha1: t statistik >1,645 artinya, bahwa terdapat pengaruh hubungan pemilik 

dengan karyawan terhadap implementasi CSR. 

Ho2: t statistik < 1,645 artinya, bahwa tidak terdapat pengaruh sektor industri 

terhadap implementasi CSR. 

Ha2: t statistik > 1,645 artinya, bahwa terdapat pengaruh sektor industri 

terhadap implementasi CSR. 

Ho3: t statistik < 1,645 artinya, bahwa tidak terdapat pengaruh badan hukum 

terhadap implementasi CSR. 

Ha3: t statistik > 1,645 artinya, bahwa terdapat pengaruh badan hukum 

terhadap implementasi CSR. 

Ho4: t statistik < 1,645 artinya, bahwa tidak terdapat pengaruh jumlah 

karyawan terhadap implementasi CSR. 

Ha4: t statistik > 1,645 artinya, bahwa terdapat pengaruh jumlah karyawan 

terhadap implementasi CSR. 

Ho5: t statistik < 1,645 artinya,bahwa tidak terdapat pengaruh generasi 

pemilik terhadap implementasi CSR. 
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Ha5: t statistik > 1,645 artinya, bahwa terdapat pengaruh generasi pemilik 

terhadap implementasi CSR. 

Ho6a-e: t statistik < 1,645 artinya, bahwa jenis kelamin tidak memoderasi 

hubungan pemilik, sektor industri, badan hukum, jumllah karyawan, dan 

generasi pemilik terhadap implementasi CSR 

Ha6a-e: t statistik > 1,645 artinya, bahwa jenis kelamin memoderasi hubungan 

pemilik, sektor industri, badan hukum, jumllah karyawan, dan generasi 

pemilik terhadap implementasi CSR 

Ho7a-e: t statistik < 1,645 artinya,bahwa umur perusahaan tidak memoderasi 

hubungan pemilik, sektor industri, badan hukum, jumllah karyawan, dan 

generasi pemilik terhadap implementasi CSR 

Ha7a-e: t statistik > 1,645 artinya, bahwa umur perusahaan memoderasi 

hubungan pemilik, sektor industri, badan hukum, jumlah karyawan, dan 

generasi pemilik terhadap implementasi CSR. 

 

3.5.2. Memilih Pengujian Statistik 

 Adapun pengujian prasyarat untuk menetapkan apakah model struktural 

sudah memenuhi asumsi yang disyaratkan dengan menggunakan Partial Least 

Square (PLS) dan menetapkan kesesuaian model berdasarkan criteria goodness of 

fit tertentu. Adapun teknik statistik data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik regresi dengan variabel moderating. Persamaannya adalah: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5 + b6X6 + b7X7+b8X8.X6 

+b9X8.X7 

Keterangan: 

Y = Implementasi CSR 

a = konstanta 

b = koefisien regresi  

X1 = hubungan pemilik dengan karyawan 

X2 = sektor industri 

X3 = badan hukum 

X4 = jumlah karyawan 

X5 = generasi pemilik 

X6 = jenis kelamin pemilik perusahaan 

X7 = umur perusahaan 

X8 = hubungan pemilik dengan karyawan, sektor industri, badan hukum, jumlah 

karyawan, generasi pemilik 

e = error  

3.5.3. Memilih Tingkat Keyakinan 

 Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 

95% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang dapat ditoleransi 

sebesar 5%. 
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3.5.4. Menghitung Nilai Statistik 

 Penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk perhitungan 

nilai statistik, sebagai program statistik yang membantu dalam menghitung nilai 

statistik dari semua data yang telah diperoleh. 

 

3.5.5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

 Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk 

mendapatkan nilai uji sebagai program yang membantu peneliti dalam 

menganalisisnya. Peneliti juga menggunakan pengujian satu arah (one-tailed) 

untuk menguji hipotesis karena hipotesis dalam penelitian iniberarah positif. 

 

3.5.6. Menginterpretasikan Hasil 

 Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaan semua 

hipotesis diterima apabila nilai t statistik < 1,645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


