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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.1.1.  Variabel Independen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) 

adalah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinyatakan 

dengan lambang variabel CSR. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah kegiatan akuntan manajemen dalam melakukan pertangggung 

jawaban sosial kepada stakeholder dengan cara mengungkapkan kegiatan kinerja 

ekonomi, lingkungan dan sosial yang telah mereka lakukan. Variabel CSR diukur 

dengan PROPER yang merupakan merupakan bentuk penyampaian kegiatan 

kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar 

perusahaan. PROPER diakses melalui web proper.mnlh.co.id. PROPER ini 

mencakup 5 peringkat warna mulai dari terbaik, EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, 

sampai ke yang terburuk, HITAM. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi 

peringkat propernya maka semakin baik pula pengungkapan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Peringkat PROPER 

 Sumber: PROPER Kementerian Lingkungan Hidup,2017 

Pengukuran di dalam penelitian ini menggunakan skala 0 sampai lima 

sesuai dengan jenis warna pada PROPER. Adapun tabel  ringkasan peringkat 

PROPER  adalah sebagai berikut :  

 

Peringkat Keterangan Skor 

Emas Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan 

lingkungan (environmental excellency) dalam proses 

produksi dan atau jasa, melaksanakan bisnis yang 

beretika dan bertanggung jawab terhadap masyaratakat 

5 

Hijau Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari 

yang disyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) 

melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, 

pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 

4R (Reduce, Reuse,  Recycle  dan Recovery) dan 

melakukan tanggung jawab sosial (CSR) dengan baik 

4 

Biru Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

disyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan 

perundangan 

3 

Merah Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai 

dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundangan 

2 

Hitam Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian 

yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan 

perundangan atau tidak melaksanakan sangsi 

administrasi. 

1 



33 
 

 
 

Tabel 3.2 

Peringkat PROPER 

Skala Arti  Warna 

0 Tidak ada data (nihil) 

1 Sangat buruk Hitam 

2 Buruk Merah 

3 Baik Biru 

4 Sangat baik Hijau 

5 Sangat baik sekali Emas 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017 

3.1.2.  Variabel Dependen 

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi variabel 

terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah  nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan dengan cara 

menjumlahkan nilai saham (Market value of all outstanding shares) dengan 

hutang, dan persediaan yang dibandingkan dengan aset yang ia miliki. Yang akan 

diukur dengan Rasio Tobin’s Q . jika nilai saham mencerminkan aset yang 

tercatat maka nilai Tobin’s Q adalah 1, jika nilai Tobin’s Q > 1 maka nilai aset 

lebih besar dari yang tercatat menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva 

menghasilkan laba yang akan memberikan nilai lebih tinggi daripada pengeluaran 

investasi, hal ini akan merangsang investasi baru., jika nilai Tobin’s Q < 1 maka 

nilai aset lebih kecil dari yang tercatat , sehingga  investasi dalam aktiva tidaklah 

menarik. Menurut (Kamil dan Dini, 2014) Rasio Tobin’s Q dapat diukur 

menggunakan rumus : 
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Dimana : 

Q  = Nilai Perusahaan 

MVS  = Market value of all outstanding shares 

(Stock Price (merupakan nilai rata-rata dari harga penutupan saham tiap 

bulan dalam setahun) * Outstanding Shares) 

TL  = Total Liabilities 

I  = Inventory 

CA= Current Assets 

TA = Total asset 

3.1.3.  Variabel Moderator 

Variabel Moderator dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. 

Manajemen laba adalah cara-cara atau kegiatan yang dilakukan manajemen 

perusahaan untuk menaikkan maupun menurunkan laba. Jika |TAit| < 1 maka 

dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan merendahkan laba dari laba yang 

sebenarnya. |TAit| > 1 maka dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan 

meningkatkan laba dari laba yang sebenarnya. Jika |TAit| = 1 maka dapat 

dikatakan bahwa manajemen laba melaporkan laba yang sebenarnya. Manajemen 

laba penelitian ini diukur menggunakan Model Healy dalam Patricia, Richard, and 

Amy (1995) yang relatif sederhana. Model Healy dalam Patricia, Richard, and 

Amy (1995):  
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Keterangan : 

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode t  

Cait= Perubahan dalam aset lancar perusahaan i pada periode ke t 

C1it=Perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t  

Cashit=Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan + Kas dan 

setara kas yang dibatasi penggunannya i pada periode ke t  

STDit= Perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk dalam 

hutang lancar perusahaan i pada periode ke t  

Depit=Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode ke t  

Ait-1=Total aset perusahaan i pada periode ke t-1 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2010-2015  sebanyak 117 perusahaan. 

Dan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan 

purposive sampling yaitu metode penelitian sampel berdasarkan pertimbangan 

ataupun kriteria tertentu. Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, kriteria 

yang ditetapkan adalah pertama, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan 

laporan mengenai kegiatan CSR pada laporan tahunan (annual report) dan 

laporan keuangannya secara kontinyu selama 3 tahun baik secara fisik maupun 

melalui website www.idx.co.id atau website masing-masing perusahaan, namun 

http://www.idx.co.id/
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setelah data dikumpulkan oleh peneliti, ternyata terdapat 88 perusahaan yang 

tidak secara kontinyu mempublikasikan laporan tahunannya, kedua,bermata uang 

rupiah namun terdapat 1 perusahaan yang tidak bermata uang rupiah, serta 

terdaftar dalam Proper 3 tahun berturut-turut, namun terdapat 14 perusahaan yang 

tidak terdaftar dalam PROPER 3 tahun berturut-turut. Dari kriteria diatas pada 

penelitian ini didapatkan sampel sejumlah 14 perusahaan.  

Tabel 3.3 Tabel Perhitungan Sampel 

Sumber : data diolah, 2016 

  

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder eksternal. Data 

diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau pihak ketiga yang telah 

mengumpulkan datanya terlebih dahulu, seperti orang lain atau dokumen 

(Sugiyono, 2007). Data sekunder eksternal  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data dari laporan keuangan serta laporan CSR yang terdapat dalam laporan 

KETERANGAN JUMLAH 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 3 tahun berturut-turut  117 

perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan tahunan 

secara lengkap 3 tahun berturut-turut 

(88) 

perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara 

lengkap 3 tahun berturut-turut 

29 

Laporan keuangan tidak bermata uang rupiah (  1) 

Laporan keuangan bermata uang rupiah 28 

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar dalam PROPER 3 tahun 

berturut-turut 

(14) 

Sampel 14 
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tahunan yang dimiliki oleh setiap perusahaan dari tahun 2010-2015 terdiri dari 

laporan kegiatan CSR mencakup kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang 

dilakukan selama tahun 2010-2014 untuk menghitung variabel CSR, aktiva lancar 

selama tahun 2010-2014, hutang lancar selama tahun 2010-2014, kas dan 

ekuivalen kas selama tahun 2010-2014, hutang jangka panjang yang termasuk 

dalam hutang lancar selama tahun 2010-2014, Biaya depresiasi dan amortisasi 

selama tahun 2010-2014, Total aktiva perusahaan selama tahun 2009-2013  untuk 

menghitung variabel manajemen laba, total liabilitas selama tahun 2011-2015, 

inventory selama tahun 2011-2015, aset lancar selama tahun 2011-2015, total aset 

selama tahun 2011-2015, harga saham selama tahun 2011-2015 dan saham yang 

beredar selama tahun 2011-2015. 

 

3.3.1.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan CSR 

dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indoneisa BEI  

pada tahun 2010-2014 terdiri dari laporan kegiatan CSR mencakup kinerja 

ekonomi, lingkungan dan sosial yang dilakukan selama tahun 2010-2014 untuk 

menghitung variabel CSR, aktiva lancar selama tahun 2010-2014, hutang lancar 

selama tahun 2010-2014, kas dan ekuivalen kas selama tahun 2010-2014, hutang 

jangka panjang yang termasuk dalam hutang lancar selama tahun 2010-2014, 

Biaya depresiasi dan amortisasi selama tahun 2010-2014, Total aktiva perusahaan 

selama tahun 2009-2013 untuk menghitung variabel manajemen laba, total 

liabilitas selama tahun 2011-2015, inventory selama tahun 2011-2015, aset lancar 
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selama tahun 2011-2015, total aset selama tahun 2011-2015, harga saham selama 

tahun 2011-2015 dan saham yang beredar selama tahun 2011-2015 untuk 

menghitung variabel nilai perusahaan. Laporan keuangan neraca dan catatan atas 

laporan keuangan selama tahun 2009-2014. Didapat dari website www.idx.co.id, 

atau website masing-masing perusahaan serta dari Yahoo Finance. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

dokumentasi. Menurut Arikunto (2006) “Dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.” Dalam penelitian ini data 

didokumentasi melalui laporan tahunan perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indoneisa BEI pada tahun 2010-2014 yang didapat dari website 

www.idx.co.id, atau website masing-masing perusahaan. 

 

3.4. Pengujian Hipotesis  

3.4.1. Menyatakan Hipotesis 

Peneliti menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif sebagai 

hipotesis dalam penelitian ini. Yakni terdiri dari 2 hipotesis nol atau 2 hipotesis 

alternatif yang telah dibahas sebelumnya. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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3.4.2. Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian hipotesis atau teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan alat statistik regresi untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan uji 

regresi berganda sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala rasio. 

3.4.3. Teknik Pemilihan Alat Uji Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis kausal karena 

pada penelitian ini menguji mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel 

serta menjelaskan variabel mana yang menjadi sebab dan variabel mana yang 

menjadi akibat. Jenis atau tipe skala pengukuran variabel dalam penelitian ini 

adalah skala rasio sehingga pengujian yang dilakukan adalah pengujian 

parametrik. 

 Pada penelitian ini penguji menggunakan program SPSS dengan 

menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji penyimpangan asumsi klasik menurut Ghozali (2009) terdiri dari uji 

multikoliniearitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan uji normalitas. 
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3.6. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji 

normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai 

residunya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P 

Plot, uji Chi Square, Skweness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Data 

yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Model 

regresi yang baik adalah jika data terdistribusi secara normal. 

3.7. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi 

linier memiliki korelasi antara pengganggu pada periode sebelumnya. Gejala ini 

menimbulkan konsekuensi yaitu interval keyakinan menjadi lebih lebar serta 

varians dan kesalahan standar akan ditafsir terlalu rendah. Pendekatan yang sering 

digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. 

3.8. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual antara satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heterokedastisitas berarti penyebaran titik data populasi 

pada bidang regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi 

yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Jika variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

3.9. Uji Mutlikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas bisa menyebabkan variabel-variabel independen 

menjelaskan varians yang sama dalam pengestimasian variabel dependen. Uji 

multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

korelasi antar variabel bebas (independen). 

3.10. Analisis Regresi Linear Berganda  

Ghozali (2011), analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan 

koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan 

diterima atau ditolak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh hubungan antara variabel independen (CSR) dan variabel dependen 

(Tobin’s Q), serta menguji apakah   manajemen laba mempunyai pengaruh 

terhadap hubungan antara CSR dan Tobin’s Q.  

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan 2 model. 

Penggunaan 2 model regresi dimaksudkan untuk membandingkan hasil pengujian 

dari kedua model regresi. Model Regresi I digunakan untuk menguji pengaruh 

kedua variabel independen terhadap variabel dependen tanpa memasukkan 

variabel pemoderasi. Sedangkan untuk Model Regresi II seluruh variabel 

dimasukkan dalam uji penelitian. Untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi 

digunakan uji interaksi variabel pemoderasi menggunakan uji interaksi.  
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Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini: 

Persamaan Regresi Model I (Analisis Regresi Linier Berganda) :  

 

Keterangan : 

Y  = nilai perusahaan 

a  = konstanta 

b1 = koefisien regresi 

X1 = variabel CSR 

e  = error term (tingkat kesalahan penduga) 

 

Persamaan Regresi Model II (MRA) :  

 

Keterangan : 

Y   = nilai perusahaan 

A   = konstanta 

b1, b2&b3  = koefisien regresi  

X1  = variabel CSR 

X2  = variabel manajemen laba 

X1X2      = interaksi antara CSR dengan manajemen laba 

e          = error term (tingkat kesalahan penduga) 
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Gambar 3.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah, 2016 

Ghozali (2011), terdapat dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik 

dan statistik non parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data 

yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal menggunakan 

uji statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian 

statistik parametrik. 

Menurut Ghozali (2011), ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji 

statistik parametrik dapat digunakan, yaitu: 

1. Observasi harus independen.  

2. Populasi asal observasi harus terdistribusi normal. 

3. Variance populasi masing-masing  grup dalam hal analisis dengan dua 

grup harus sama. 

4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval. 

                                                           H1 

 

                                        H2 

CSR 
Nilai 

Perusahaan 

Manajemen 
Laba 
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Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik 

parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk 

menguji hipotesis yang diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji koefisien 

determinasi, uji pengaruh parsial (Uji t / Partial Individual Test). 

3.11. Koefisien Determinasi (R²)  

Ghozali (2011), pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk 

mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel 

dependen. Dari hal ini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu 

dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-

sebab lain diluar model.  

 

3.12. Uji Z (Partial Individual Test)  

Dajan (1984),  statistik menggunakan statistik uji (test statistic) z sebagai 

dasar pengambilan keputusan dalam prosedur pengujian pengujian hipotesis yang 

menggunakan jumlah sampel besar ( > 30). Penggunaan statistik uji z sedemikian 

iu tergantung pada ciri hipotesisnya dan asumsi-asumsi tentang populasinya dan 

dapat diberikan secara umum sebagai : 

 

Z tabel dapat diartikan sebagai tabel pembanding untuk mengetahui apakah 

sebuah nilai berada di bawah area kurva normal atau tidak dengan menggunakan 

prinsip standarisasi. Sedangkan standarisasi adalah proses membuat serangkaian 
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data yang banyak dan luas menjadi sebuah rangkaian data yang terpusat dengan 

nilai mean menjadi 0. Uji Z digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-

masing variabel independen yang terdiri atas Corporate Social Responsibility 

(CSR), terhadap nilai perusahaan yang merupakan variabel dependennya. 

 

3.13. Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis) 

Dalam penelitian ini akan digunakan uji MRA. MRA menggunakan  

pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan 

dasar utuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Metode ini dilakukan dengan 

menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel 

moderatingnya. Menurut Ghozali (2011), tujuan analisis ini untuk mengetahui 

apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. 

 

3.14. Memilih Tingkat Keyakinan dan Menentukan nilai kritis 

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 

95% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang dapat ditoleransi 

sebesar 5% . penelitian ini menggunakan pengujian satu arah (one-tailed) untuk 

menguji hipotesis karena hipotesis dalam penelitian ini berarah. 
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3.15. Menghitung Nilai Statistik 

 Peneliti menggunakan SPSS untuk perhitungan nilai statistik, sebagai 

program komputer yang akan membantu dalam menghitung nilai statistik dari 

semua data yang diperoleh. 

 

3.16. Menginterpretasikan Hasil 

Penelitian ini merupakan causal studies dengan menggunakan method of 

difference atau yang dikenal dengan metode perbedaan. Metode perbedaan yang 

dijelaskan John Mill dalam Sekhon (2004) adalah Jika satu hal terjadi dalam 

fenomena yang diteliti dan satu hal lain tidak terjadi dalam fenomena yang di teliti 

memiliki suatu keadaan yang sama, dimana yang hal tersebut terjadi pada hanya 

penelitian yang pertama, maka satu – satunya keadaan yang membuat kedua hal 

tersebut berbeda adalah akibat/sebab atau bagian yang sangat menentukan sebab 

dari fenomena tersebut. Berikut adalah kriteria penerimaan hipotesis dalam 

penelitian ini : 

1.Menentukan pengujian satu sisi ( one-tailed) 

2.Kriteria Penerimaan Hipotesis : 

Hipotesis (H1) akan diterima jika akuntan manajemen perusahaan 

mengungkapkan CSR semakin baik maka nilai perusahaan akan meningkat. 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai beikut: 

 Hipotesis (H1) diterima jika nilai sig z pada variabel independen < 

0,05, z tabel < z hitung, dan nilai β1 adalah positif. 
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Hipotesis (H2) akan diterima jika akuntan manajemen perusahaan 

mengungkapkan CSR semakin baik dan jarang melakukan manajemen 

laba maka nilai perusahaan akan meningkat. Atau dapat dikatakan bahwa 

manajemen laba dapat memperlemah hubungan antara CSR dengan nilai 

perusahaan. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: 

 H2 : β3 < 0, artinya ketika CSR semakin baik dan manajemen laba 

rendah, maka nilai perusahaan tinggi 

 Hipotesis (H2) diterima jika nilai sig z pada variabel independen < 

0,05 

 NP =  + β1CSR - β2ML + β3CSR*ML 

Variabel dikatakan signifikan jika z-tabel < z-hitung ( = 5%) 

 




