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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Terdapat pula kriteria – kriteria 

tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel penelitian ini. Kriteria tersebut 

diantaranya:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015 – 2019. 

2. Menyediakan laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang Rupiah 

selama periode penelitian. 

3. Menyediakan informasi mengenai aktivitas Corporate Social Responsibility 

dalam laporan tahunan selama periode penelitian. 

4. Menyediakan data keuangan dengan laba dan ekuitas yang bernilai positif 

selama periode penelitian. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 143 146 152 163 164 768 
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Perusahaan yang tidak menyediakan  

laporan keuangan dalam mata uang Rupiah  
(29) (29) (40) (32) (36) (166) 

Perusahaan yang tidak menyediakan  

informasi mengenai aktivitas CSR dalam  

laporan tahunan   

(7) (11) (2) (9) (9) (38) 

Perusahaan yang memperoleh nilai laba dan 

ekuitas negatif  
(4) (1) (3) (2) (1) (11) 

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria 103 105 107 120 118 553 

              

Data Outlier Model 1           (167) 

Jumlah Sampel Model 1           386  

              

Data Outlier Model 2           (189) 

Jumlah Sampel Model 2           364  

Sumber : Data sekunder diolah, 2021. 

3.2 Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang sesuai dengan kriteria sampel.  Data tersebut diakses melalui website 

resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan dapat diukur menggunakan rasio keuangan, yang terdiri dari: rasio 
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profitabilitas (Return on equity), rasio likuiditas (Current ratio), rasio solvabilitas 

(Debt to equity ratio), dan rasio aktivitas (Total asset turnover). 

 

3.3.1.1 Rasio Profitabilitas  

Return on equity merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja 

untuk memperoleh laba. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin tinggi 

tingkat pengembalian saham perusahaan. ROE dihitung dengan 

membandingkan earning after interest and tax (EAIT) dengan total ekuitas, 

atau dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROE = 

Earning After Interest and Tax (EAIT) 

Total Ekuitas 

 

3.3.1.2 Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas dapat diukur dengan current ratio, yang digunakan 

untuk  mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Maka semakin tinggi likuiditas perusahaan menunjukkan 

semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

(Melicher & Norton, n.d., 2017: 427). Current ratio dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut:  
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CR = 

Jumlah aset lancar 

Jumlah liabilitas lancar 

 

3.3.1.3 Rasio Solvabilitas ( Leverage)  

Debt to equity ratio (DER) merupakan salah satu rasio solvabilitas 

yang digunakan untuk mengetahui proporsi dana perusahaan yang berasal 

dari utang dan sumber lainnya (Dirawati Pohan dan Dwimulyani, 2017). 

DER yang tinggi menunjukkan bahwa risiko yang ditanggung perusahaan 

juga tinggi. Perhitungan DER dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

DER = 
Jumlah utang 

Ekuitas 

3.3.1.4 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan 

(Fabozzi dan Drake, 2009:105). Rasio ini dapat diukur menggunakan total 

asset turnover. Perusahaan dengan TATO yang tinggi menunjukkan tingkat 

perputaran aset dan penjualan yang tinggi. TATO dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Perputaran Total Aset = 

Penjualan 

Total Aset 
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3.3.2 Variabel Dependen  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan rasio Tobin’s Q, yang dinilai paling 

baik sebab melibatkan seluruh unsur utang dan modal perusahaan. Selain itu dalam 

perhitungannya, rasio ini juga memasukkan seluruh aset perusahaan sehingga 

tidak hanya fokus sumber dana yang berasal dari investor, tetapi juga yang berasal 

dari kreditur (Purnomo, 2014). Rasio Tobin’s Q dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut (Nugraheni, 2017): 

Tobin's Q = 

MVE + DEBT 

TA 

 

dimana : 

MVE = Harga penutupan saham akhir tahun x Jumlah saham beredar akhir 

tahun 

DEBT  = (Hutang lancar – Aset lancar) + Persediaan + Liabilitas jangka panjang 

TA  = Total aset 

3.3.3 Variabel Moderasi  

Penelitian ini menggunakan sebuah variabel moderasi yakni pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR). Variabel ini akan diukur menggunakan 7 
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kategori yang terkait dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR), 

antara lain (Sembiring, 2005 dalam Astrinika dan Sulistyanto, 2018):  

1. Lingkungan 

2. Energi 

3. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja 

4. Lain - lain tenaga kerja 

5. Produk 

6. Keterlibatan masyarakat 

7. Umum  

Dengan mengetahui jumlah kategori corporate social responsibility (CSR) 

yang dilaksanakan suatu perusahaan, maka diketahui seberapa luas lingkup 

corporate social responsibility (CSR) yang terlaksana. Maka pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) dapat diukur menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan:  

CSRIj  : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j  

Nj : Jumlah kategori untuk perusahaan j, nj = 7  

Xij  : Dummy variabel :  

 1 = jika kategori i diungkapkan; 

 0 = jika kategori i tidak diungkapkan 
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3.4 Alat Analisis Data  

3.4.1 Uji asumsi klasik  

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan maka harus dilakukan uji 

asumsi klasik. Bertujuan untuk menentukan ketepatan model pengujian beberapa 

asumsi klasik yang harus dipenuhi (Astrinika dan Sulistyanto, 2018). 

3.4.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen 

dan variabel independen dalam model regresi telah terdistribusi dengan 

normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika memiliki distribusi data 

yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan melalui 

pengujian Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai sig Kolmogorov -Smirnov > 0,05 

maka data tersebut terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2006 dalam 

Astrinika dan Sulistyanto, 2018). 

3.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui 

dengan menggunakan uji glejser, dimana dengan penggunaannya dapat lebih 

menjamin keakuratan hasil. Uji glejser dilakukan dengan meregresi variabel 

independen pada absolut residual. Data dikategorikan bebas 

heteroskedastisitas jika nilai siginifikan absolut residual > 0,05 (Ghozali, 

2009 dalam Astrinika dan Sulistyanto, 2018). 
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3.4.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan linear yang kuat antar variabel bebas. Dalam 

mengidentifikasi adanya gejala multikolinearitas, dapat dilakukan dengan 

melihat tolerance value dan VIF (Varian Inflation Factor). Data yang bebas 

multikolinearitas memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 

2009 dalam Astrinika dan Sulistyanto, 2018). 

3.4.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada 

tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan 

periode (t-1) atau sebelumnya dalam model regresi linier. Masalah ini 

muncul akibat residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari suatu 

observasi ke observasi lainya. Model regresi dikategorikan baik jika bebas 

dari autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi akan menggunakan 

uji Durbin-Watson. Ketika nilai Durbin -Watson berada diantara du dan 4-

du artinya data yang digunakan bebas autokorelasi (Ghozali, 2009 dalam 

Astrinika dan Sulistyanto, 2018). 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis akan diuji menggunakan dua model regresi, sebagai berikut: 

Model 1 untuk menguji H1 – H4 

NP = α + β1ROEt + β2CRt + β3DERt + β4TATOt + e 
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Keterangan : 

NP : Nilai Perusahaan 

Α  : Konstanta 

β1-β5   : Koefisien Regresi 

ROA  : Return on Assets 

CR  : Current Ratio 

DER  : Debt to Equity Ratio 

TATO : Total Asset Turnover 

e  : Error Term 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah:  

Ketika sig. < α (0.05), dan β1, β2, β4  bernilai positif serta β3 bernilai negatif 

maka H1 – H4 diterima 

Model 2 untuk menguji H5  

NP = α + β5ROEt + β6CRt + β7DERt + β8TATOt + β9CSRt + 

β10ROEt*CSRt + β11CRt*CSRt + β12DERt*CSRt+ 

β13TATOt*CSRt + e 

Keterangan : 

NP : Nilai Perusahaan 

Α  : Konstanta 

Β5-β13  : Koefisien Regresi 
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ROA  : Return on Assets 

CR  : Current Ratio 

DER  : Debt to Equity Ratio 

TATO : Total Asset Turnover 

CSR  : Corporate Social Responsibility 

e  : Error Term 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah:  

Ketika sig. < α (0.05), dan β10, β11, β12, β13 atau koefisien regresi masing – 

masing pengukuran kinerja keuangan yakni ROA, CR, DER, TATO dan 

CSR menunjukkan hasil positif , maka H5a,b,c,d  dapat diterima. Serta 

memberikan beberapa bukti, bahwa: 

a. Pengungkapan CSR memperkuat pengaruh ROE terhadap nilai 

perusahaan 

b. Pengungkapan CSR memperkuat pengaruh CR terhadap nilai 

perusahaan 

c. Pengungkapan CSR memperlemah pengaruh DER terhadap nilai 

perusahaan 

d. Pengungkapan CSR memperkuat pengaruh TATO terhadap nilai 

perusahaan 

 


