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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah seperangkat unit yang menjadi perhatian peneliti (Butar 

Butar, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menjadi 

peserta dalam ISRA tahun 2014-2016. ISRA diadakan dalam tahun yang 

berbeda dengan tahun penerbitan SR, sehingga laporan yang digunakan 

dalam penelitian ini diterbitkan oleh perusahaan pada tahun 2013-2015. 

Dengan demikian, laporan tahunan yang digunakan untuk mencari data 

karakteristik perusahaan adalah  laporan yang diterbitkan pada tahun 2013-

2015. Periode sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peserta 

ISRA pada tahun 2014-2016 karena standar GRI yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah GRI-G4 yang baru diterbitkan pada tahun 2013. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menerbitkan SR dan menjadi peserta dalam ISRA pada 

tahun 2014-2016. 

2. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan tahunan pada 

tahun 2013-2015. 

3. Perusahaan yang menerbitkan SR menggunakan pedoman GRI-G4. 
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4. Memiliki data-data lengkap yang terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian sehingga dapat digunakan untuk menganalisis 

pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan  corporate 

governance terhadap pengungkapan CSR. 

Tabel 3.1 menjelaskan pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini. Jumlah SR yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013-2015 yang 

menjadi peserta dalam ISRA pada tahun berikutnya adalah sebanyak 127 

laporan dari 69 perusahaan. Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel 

akhir yang memiliki data lengkap sehingga dapat digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 44 observasi dari 22 perusahaan. 

TABEL 3.1 

Prosedur Pengambilan Sampel 

No Keterangan ISRA 

2014 

ISRA 

2015 

ISRA 

2016 

Total 

1. Perusahaan yang masuk dalam 

ISRA tahun 2014-2016. 

35 37 55 127 

2. Perusahaan tidak terdaftar di 

BEI. 

(19) (19) (40) (78) 

3. Laporan SR tidak menggunakan 

pedoman GRI-G4.  

(2) (1) (0) (3) 

4. Laporan tahunan tidak 

mencantumkan frekuensi 

pertemuan Komite Audit 

(1) (1) (0) (2) 

Total sampel 13 16 15 44 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

SR dan laporan tahunan periode 2013-2015. Data yang digunakan merupakan 

SR yang didapat dari website masing-masing perusahaan dan 

database.globalreporting.org  serta laporan tahunan yang didapat dari situs 

BEI yaitu www.idx.co.id. Data penelitian ini meliputi perusahaan yang 

terdaftar di ISRA Award pada periode 2014-2016 sehingga dianggap cukup 

mewakili kondisi perusahaan-perusahaan pelaku CSR yang berada di 

Indonesia. 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR 

yang diukur dari kelengkapan item yang diungkapkan di dalam SR. Dalam 

penelitian ini, daftar indikator pengungkapan yang digunakan mengacu 

pada pedoman GRI-G4 dan merupakan item yang umum diungkapkan 

oleh manajemen dengan tujuan dapat memperoleh hasil penelitian yang 

konsisten walaupun dari sektor perusahaan yang berbeda. Pengukuran 

tabel ini dilakukan dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan di 

dalam SR, kemudian dibagi dengan jumlah total item indikator 

pengungkapan menurut GRI-G4 sebesar 58 item (lihat lampiran), yang 

digambarkan dalam rumus berikut ini: 

 

http://www.database.globalreporting.org/
http://www.idx.co.id/
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Keterangan : 

CSR = Pengungkapan CSR 

i = Jumlah item pengungkapan yang dilaporkan 

n = Jumlah total item pengungkapan 

 

3.3.2. variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Frekuensi Pertemuan Komite Audit 

Frekuensi Pertemuan Komite Audit merupakan jumlah pertemuan 

atau rapat yang diadakan oleh Komite Audit baik secara internal 

maupun dengan berbagai pihak untuk kemajuan perusahaan. Komite 

Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris agar GCG dapat berjalan dengan 

baik. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini serupa dengan 

penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) serta Sari dan Marsono (2013) 

yaitu dengan jumlah rapat dalam setahun. 

b. Ukuran Dewan Komisaris  

Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris 

di dalam suatu perusahaan. Dewan Komisaris bertugas untuk 

mengawasi dan menyetujui setiap keputusan yang dibuat oleh 

manajemen, sehingga semakin besar ukuran dewan komisaris maka 

pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Dalam penelitian ini 

ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota Dewan 

Komisaris seperti dalam penelitian Sembiring (2005). 
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c. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya dari asset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar sebuah perusahaan, 

maka asset yang dimiliki akan semakin banyak. Dalam penelitian ini 

ukuran perusahaan diukur dengan log total aset. 

d. Profitabilitas  

Profitabilitas adalah salah satu komponen karakteristik perusahaan 

yang dianggap dapat mempengaruhi kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan. Serupa dengan penelitian Suryono dan Prastiwi 

(2011) serta Sari dan Marsono (2013), profitabilitas dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan ROA yaitu rasio laba bersih terhadap total 

asset. 

e. Leverage  

Leverage yaitu hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage 

dapat berperan sebagai penghambat atau justru mendorong sebuah 

perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Pengukuran leverage yang 

digunakan dalam penelitian ini serupa dengan penelitian Sembiring 

(2005), Suryono dan Prastiwi (2011) serta Sari dan Marsono (2013) 

yaitu rasio hutang terhadap modal atau DER. 
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3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. uji asumsi klasik 

3.4.1.1. uji normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau reidual memiliki distribusi 

normal atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa uji T dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011) 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik 

Shapiro-Wilk karena sampel penelitian kurang dari 50 (lima puluh). 

Analisis statistik dilihat dari nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk dengan 

batas signifikansi 0,05. Data residual dinyatakan normal apabila nilai 

signifikansi uji normalitas melebihi 0,05. 

3.4.1.2. uji multikoloniearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya 

korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat 

dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor 

(VIF). Nilai tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

terpilh yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya 

(Ghozali, 2011). 
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Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. 

Nilai cutoff yang umum untuk dapat menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10. Peneliti harus menentukan tingkat koloniearitas yang masih 

dapat ditolerir. Sebagai contoh nilai tolerance = 0.10 sama dengan 

tingkat kolonieritas 0.95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi 

dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak 

mengetahui variabel-variabel mana saja yang saling berkorelasi 

(Ghozali, 2011). 

3.4.1.3. uji heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan dalam suatu 

model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak 

mempunyai heterokedastisitas. Data crossection mempunyai potensi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran. 

Salah satu cara pengujian heterokedastisitas adalah dengan uji 

Glejser. Dalam penelitian ini, uji Glejser dilakukan dengan cara 

meregresi variabel independen terhadap nilai absolut unstandardized 

residual. Hasil uji heterokedastisitas akan dibandingkan dengan batas 

signifikansi 0,05. Apabila nilai absolut unstandardized residual 

melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

heterokedastisitas. 
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3.4.1.4. uji autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Karena itu 

permasalahan autokorelasi sering ditemukan  pada data runtut waktu 

(time series). 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji 

Durbin-Watson (DW test). Nilai statistik DW (d) yang didapat akan 

dibandingkan dengan batas atas (dU) dan batas bawah (dL) yang 

terdapat pada tabel DW. Kesimpulan ada-tidaknya autokorelasi adalah 

sebagai berikut : 

i.  Apabila nilai d < dL maka terdapat korelasi positif 

ii. Apabila nilai dL < d < dU maka tidak ada kesimpulan 

iii. Apabila nilai dU < d < 4-dU maka tidak terdapat korelasi 

iv. Apabila nilai 4-dU < d < 4-dL maka tidak ada kesimpulan 

v. Apabila nilai d > 4-dL maka tidak ada kesimpulan 

3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengaruh 

mekanisme GCG dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

CSR dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model yang 
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digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

 

Keterangan : 

CSR  = Pengungkapan CSR 

α  = Konstanta 

β1 – β4  = Koefisien regresi 

FREKA = Frekuensi Pertemuan Komite Audit 

DEKOM = Ukuran Dewan Komisaris 

SIZE  = Ukuran perusahaan (log total aset) 

ROA  = Profitabilitas (Return on Asset) 

DER  = Leverage (Debt to Equity Ratio) 

ε  = Error 

Tujuan penggunaan analisis regresi linear berganda adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. Analisis ini juga dapat menentukan ukuran 

dan arah dari pengaruh variabel-variabel yang diuji. Sedangkan pengujian 

statistik yang dilakukan adalah: 

3.4.2.1. uji model fit (uji F)  

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Kesimpulan uji F dilihat dari nilai 

signifikansi yang didapat dari uji regresi model penelitian dengan 

CSR = α + β1FREKA + β2DEKOM + β3SIZE + β4ROA + β5DER + ε 
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batas signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi uji F tidak melebihi 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

3.4.2.2. uji koefisien determinasi  (uji adjusted R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Apabila nilai R
2 

semakin mendekati 

satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan dari uji ini terdapat pada hasil pengujian yang 

dipengaruhi oleh banyaknya jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model sehingga menurunkan kemampuan untuk 

menilai signifikan-tidaknya pengaruh suatu variabel independen 

terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan adjusted R
2
. 

3.4.2.3. uji signifikansi parameter individual (uji T) 

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hasil uji T dilihat dari nilai signifikansi masing-masing  

variabel yang didapat dari uji regresi dengan batas signifikansi 0,05. 

Hasil uji T dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai signifikansi < 0,05 : variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen 



31 

 

2. Nilai signifikansi > 0,05 : variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap 

variabel dependen 


