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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah perusahaan – 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 – 2018. 

Sampel pada penelitian kali ini berupa perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih 

dengan cara menggunakan teknik purposive sampel dengan kriteria – kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan Pertambangan yang memiliki data CSR 

2. Perusahaan yang laporan tahunannya (Annual Report) tidak dapat diakses 

Tabel 3.1.Sampel Perusahaan yang Terpakai 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Perusahaan 

Pertambangan yang 

listed di BEI 

29 31 37 40 41 43 43 45 47 356 

Perusahaan yang 

tidak menyajikan 

biaya CSR 

(21) (17) (20) (12) (13) (9) (10) (12) (17) (131) 

 

Perusahaan yang 

datanya tidak bisa 

diakses 

(1) (3) (2) (4) (2) (4) (3) (4) (2) (25) 

Total Sampel 7 11 15 24 26 30 30 29 28 200 

Data Tidak Normal (0) (0) (5) (2) (4) (14) (14) (7) (4) (50) 

Data normal yang 

diolah 

7 11 10 22 22 26 26 22 24 150 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

 Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari 

laporan tahunan (annual report) perusahaan bidang pertambangan pada tahun 2010-

2018 yang mengungkapkan tanggung jawab sosial (CSR) yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) dan kantor Pasar Modal Semarang.  

3.3. Definisi & Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return 

Saham. Menurut Jogiyanto dalam Priatinah dan Kusuma (2012), harga saham 

merupakan harga yang terjadi di pasar modal pada waktu tertentu dan 

ditentukan oleh pelaku pasar melalui permintaan dan penawaran saham di 

pasar modal. Penilaian harga saham dilakukan investor untuk menentukan 

tindakan yang akan diambil mengenai menjual atau membeli saham yang 

berdampak pada return saham yang akan didapatkan. Jogiyanto dan Triyono 

(2000) berpendapat bahwa cara untuk menghitung Return Saham adalah 

sebagai berikut: 

R: 
𝑅𝑖𝑡 −𝑅𝑖𝑡−1

𝑅𝑖𝑡−1
 

Keterangan: 

R: Return Saham 

http://www.idx.co.id/
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Rit: Return Saham Perusahaan i di Tahun Berjalan 

Rit-1: Return Saham Perusahaan i di Tahun Sebelumnya 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Pertumbuhan Laba 

Laba merupakan selisih antara pendapatan yang muncul dari transaksi 

dalam kurun waktu satu periode dengan biaya yang terkait dengan pendapatan 

tersebut. Laba dapat digunakan untuk mengetahui return yang akan didapat 

oleh para pemegang saham dan mengukur kinerja pihak manajemen 

perusahaan. Pertumbuhan Laba menunjukan besaran peningkatan laba yang 

diperoleh perusahaan. Menurut Munawir (2001) rumus yang digunakan dalam 

menghitung pertumbuhan laba yaitu: 

PL: 
𝑃𝐿𝑖𝑡−𝑃𝐿𝑖𝑡−1

𝑃𝐿𝑖𝑡−1
 𝑋 100% 

Keterangan: 

 PL : Pertumbuhan Laba 

 PLit : Pertumbuhan Laba Perusahaan i di Tahun Berjalan 

 PLit-1 : Pertumbuhan Laba Perusahaan i di Tahun Sebelumnya 
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Pertumbuhan Ekuitas 

Ekuitas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) merupakan hak 

residual dari aset perusahaan setelah dikurangi oleh liabilitas. Ekuitas 

digunakan untuk sumber pendanaan yang berasal dari internal yang 

berdampak pada kelangsungan perusahaan. Menurut Maryati dalam Handoko 

(2006) pertumbuhan ekuitas dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dengan menggunakan ekuitas dan kebijakan dividen. Rumus 

yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekuitas yaitu: 

EK: 
𝑃𝐸𝑡−𝑃𝐸𝑡−1

𝑃𝐸𝑡−1
 𝑋 100% 

 Keterangan: 

 PE : Pertumbuhan Ekuitas 

 PEit : Pertumbuhan Ekuitas Perusahaan i di Tahun Tersebut 

 PEit-1 : Pertumbuhan Ekuitas Perusahaan i di Tahun Sebelumnya 

 

3.3.3 Variabel Pemoderasi 

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah pertumbuhan biaya 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan. 

Besarnya biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukan 

kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. 

Rumus yang digunakan dalam menghitung indeks pertumbuhan biaya CSR 

yaitu: 
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Biaya CSRK =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐶𝑆𝑅𝐾𝑖𝑡−𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐶𝑆𝑅𝐾𝑖𝑡−1

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐶𝑆𝑅𝐾𝑖𝑡−1
 

Keterangan: 

Biaya CSR : Pertumbuhan Biaya CSR 

Biaya CSRKit : Pertumbuhan Biaya CSR Peruahaan i di Tahun Berjalan 

 Biaya CSRKit-1 : Pertumbuhan Biaya CSR Peruahaan i di Tahun 

Sebelumnya 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1.Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen maupun kedua-duanya apakah 

memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali dalam Sari (2017) uji 

normalitas dilakukan dengan statistic Kolmogorov-smirnov terhadap 

unstandardized residual hasil regresi. Data bisa dianggap normal apabila nilai 

probabilitas (sig) unstandardized residual kolmogorov-smirnov lebih besar 

dari α = 0.05 

2. Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi antara 

error yang terjadi pada antar periode yang diujikan dalam model regresi. 

Menurut Ghozali dalam Sari (2017) uji autokorelasi dapat dilakukan dengan 
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cara membandingkan nilai Durbin Watson (d) dengan durbin lower dan 

durbin upper dalam tabel Durbin Watson dengan α = 0.05. Data dapat 

dinyatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai (d) berada di antara durbin 

upper dan 4 – durbin upper. 

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mencari tahu ada tidaknya korelasi dari 

setiap variabel independen di suatu model regresi. Menurut Ghozali dalam 

Sari (2017)  pengujian multikolinearitas menggunakan tolerance value dan 

variance inflation factor (VIF). Jika nilai dari tolerance value > 0.1 dan nilai 

VIF < 10 maka tidak terjadi adanya multikolinearitas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

variance error residual yang konstan. Menurut Ghozali dalam Sari (2017)  

pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu melakukan 

regresi terhadap variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Jika nilai t signifikan diatas 5% maka data bebas dari heteroskedastisitas.  

3.4.2. Pengujian Hipotesis 

Model 1 digunakan untuk menguji hipotesis 1-2 (H1 – H2) yaitu: 

Rit = α + β1PL + β2PE + e 

Keterangan: 

Rit  = Return Saham Perusahaan i pada Periode t 

α  = Konstanta 
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β1 – β2 = Koefisien Regresi Variabel Independen 

PL = Pertumbuhan Laba  

PE   = Pertumbuhan Ekuitas 

E = Error 

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda, 

hipotesis 1 (H1a dan H1b) diterima jika nilai koefisien regresi β1 dan β2 

bernilai positif dan signifikan. 

 Model 2 digunakan untuk menguji hipotesis 3 (H3) yaitu: 

Rit = α + β3PL + β4PE + β5PBCSR + β6PL*PE*PBCSR + e 

Keterangan: 

 Rit  = Return Saham Perusahaan i pada periode t 

 α  = Konstanta 

 β3 – β5 = Koefisien Regresi Variabel Independen 

 β6         = Interaksi Variabel Independen dan Moderasi 

 PL = Pertumbuhan Laba 

 PE   = Pertumbuhan Ekuitas 

 PBCSR = Pertumbuhan Biaya Corporate Social Responsibilty 

 e  = Error 

Pengujian hipotesis menggunakan model Moderated Regression Analysis 

(MRA) yang merupakan sebuah aplikasi khusus bagi regresi linier berganda yang di 

dalam persamaan regresi tersebut memakai pendekatan analitik yang 

mempertahankan integritas dari sebuah sampel dan memberikan dasar untuk 
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mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali dalam Sari, 2017). Hipotesis 3 

dapat diterima jika nilai koefisien regresi (β3-β6) bernilai positif dan signifikan, dan 

apabila nilai koefisien regresi (β3-β6) bernilai negatif dan tidak signifikan maka tidak 

dapat diterima. 

 

3.5. Uji Z-Cramer 

Penelitian ini menggunakan analisis Z-Cramer (Lako, 2007) untuk menguji 

perbedaan sebelum dan sesudah pertumbuhan biaya tanggung jawab sosial 

perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Analisis Z-Cramer dilakukan dengan 

menghitung nilai Z (uji F) dan membandingkannya dengan nilai yang disajikan pada 

tabel F. Statistik rumus Z-Cramer adalah sebagai berikut: 

Adj. R2
2 – Adj. R2

1 

Z = 

2
2) (Adj. R2

2) + ( 2
1) (Adj. R2

1)) 

 

Keterangan : 

Adj. R2
2 = Nilai R-Square setelah adanya pertumbuhan biaya CSR (Model 2) 

Adj. R2
1 = Nilai R-Square sebelum adanya pertumbuhan biaya CSR (Model 1) 

σ2
(2)  = Varians dari model regresi kedua 

σ2
(1)  = Varians dari model regresi pertama 
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