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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1      Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan 

data sekunder. Data sekunder diambil dari BEI pada periode tahun 2017- tahun 

2019.  

3.2       Populasi dan Sampel Penelitian 

            Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

(2017-2019), sebagai populasi penelitian. Alasan peneliti memilih perusahaan 

manufaktur, dikarenakan dalam penelitian ini peneliti juga ingin menguji 

pengaruh CSR terhadap profitabilitas perusahaan. CSR sendiri berkaitan dengan 

tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Maka objek 

penelitian yang paling tepat untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur.  

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan proses produksi, 

sehingga dalam proses produksinya, perusahaan akan menghasilkan limbah pabrik 

yang akan memberikan dampak langsung terhadap lingkungan dan sosial, yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan.  

            Sedangkan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel 
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yang tidak semua anggota populasi dipilih menjadi sampel. Alasan peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling ini adalah guna memperoleh sampel 

penelitian yang representatif, yaitu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh peneliti.  

            Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan per Desember 

2017 sampai dengan 2019 secara lengkap dan dapat diakses.  

2. Dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan tersebut 

terdapat elemen – elemen biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan. 

3. Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam mata uang rupiah. 

Tabel 3. 1 Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria 

Kriteria 2017 2018 2019 TOTAL 

Jumlah perusahaan manufaktur  

yang tercatat di BEI (Populasi) 158 168 181 507 

Laporan keuangan tidak tersedia secara 

lengkap atau tidak dapat diakses 

              

(9) 

              

(9) 

              

(10) 

           

(28) 

Tidak menyediakan informasi 

mengenai elemen - elemen biaya CSR (70) 

           

(78) 

           

(96) (244) 

Laporan keuangan disajikan tidak 

dengan mata uang rupiah (30) 

           

(30) 

           

(32) 

           

(92) 

Jumlah sampel yang memenuhi 

kriteria 

              

49 

              

51 

              

43  

           

143 

Data outlier  (8) (10) (6) (24) 
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Jumlah sampel akhir 41 41 37 119 

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 

3.3       Data dan Sumber Data Penelitian  

            Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sulistyanto 

dan Susilawati (2016), data sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu 

melalui perantara, yang artinya data tersebut telah dicatat oleh pihak lain. Peneliti 

memperoleh data dari BEI, dengan cara mengakses www.idx.co.id . Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data dalam bentuk 

dokumen, arsip, tulisan angka, serta gambar yang berupa laporan maupun 

keterangan yang mendukung penelitian.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari perusahaan 

manufaktur yang telah Go Public selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mencari biaya 

CSR serta menghitung rasio biaya CSR sebagai indikator dalam penilaian CSR 

perusahaan, lalu melakukan penelusuran terhadap laporan keuangan perusahaan 

atas nilai Rasio lancar (current ratio), Debt to Total Asset Ratio (DAR), serta 

Return on Assets (ROA) perusahaan. 

3.4       Variabel Penelitian  

Peneliti menggunakan likuiditas (current ratio), leverage (debt to total 

assets ratio), dan CSR (rasio biaya CSR) sebagai variabel independen dalam 

http://www.idx.co.id/
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penelitian ini. Sedangkan variabel dependennya adalah  ROA sebagai indikator 

penilaian profitabilitas perusahaan. 

3.5 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Metode Analisis Data 

 Setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan pengujian 

asumsi yang berhubungan dengan model pengujian hipotesis dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda 

sebagai alat analisis data. Analisis regresi linier berganda merupakan suatu model 

analisis regresi linier yang berguna untuk menguji pengaruh lebih dari satu 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). 

 Sebelum melakukan analisis  regresi linier berganda, terdapat beberapa uji 

asumsi klasik yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji 

kelayakan suatu model penelitian. Dalam analisis regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik berguna untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian terbebas dari adanya ketidaknormalan pendistribusian data, 

multikolinearitas, autokorelasi, serta heterokedastisitas.  

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menguji 

apakah data yang digunakan sebagai variabel penelitian berdistribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk  

dan One Sample Kolmogorov Smirnov. Kolmogorov-Smirnov memiliki ketentuan 

jika sig. < 5% maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan sig. >5% data 
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berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Selain itu, uji normalitas dapat dilakukan 

dengan uji normalitas probability plot. Menurut Ghozali (2018), model regresi 

yang baik merupakan regresi yang memiliki distribusi normal ataupun mendekati 

normal. Oleh karena itu, uji normalitas perlu dilakukan dalam penelitian ini, guna 

mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal 

atau tidak. 

b. Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2018), Uji multikolinearitas merupakan suatu 

pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat 

korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Model regresi 

penelitian dapat dikatakan baik, apabila tidak terjadi korelasi antar variabel 

bebasnya. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi, dapat diketahui dari besarnya nilai Tolerance dan Varian Inflation Factor 

(VIF).  Uji multikolinearitas memiliki ketentuan, apabila nilai Tolerance <0,10 

maka menandakan bahwa terdapat multikolinearitas, namun apabila nilai 

Tolerance >0,10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Sedangkan, jika nilai 

Varian Inflation Factor (VIF) <10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas, namun apabila nilai VIF >10 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat multikolinearitas dalam data penelitian (Ghozali, 2018). 

c. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi merupakan suatu pengujian yang berguna untuk 

mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi 
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linier (Ghozali, 2018). Pengujian autokorelasi biasanya banyak dilakukan pada 

penelitian yang memiliki data runtun waktu ( time series ). Untuk menguji ada 

atau tidaknya gejala autokorelasi, dapat dilakukan dengan uji autokorelasi Run 

Test. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat korelasi, 

namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala autokorelasi.  

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas merupakan suatu 

pengujian yang berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model 

regresi. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melakukan uji glejser dan melihat grafik scatterplots. Pada uji 

glejser, apabila nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada gejala heteroskedastisitas. Sedangkan pada grafik scatterplots, apabila tidak 

terdapat pola yang jelas ( melebar kemudian menyempit, dan bergelombang), dan 

titik – titik menyebar di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). 

   3.5.2   Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis    

 Apabila data yang diuji telah memenuhi syarat uji asumsi klasik, maka 

pengujian hipotesis akan menggunakan uji analisis regresi linier berganda. 

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi merupakan suatu metode yang bisa 

digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan 

menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
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dependen. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji secara parsial maupun 

simultan mengenai pengaruh rasio lancar atau current ratio, debt to total assets 

ratio dan rasio biaya CSR terhadap ROA perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk menguji H1, H2 dan H3 

peneliti menetapkan model regresi sebagai berikut :  

ROA  =   α + ᵦ1CR +  ᵦ2DAR + ᵦ3RCSR  + ε 

Keterangan : 

CR   = Likuiditas ( Current Ratio) 

                    DAR       = Leverage  (Debt to Total Asset Ratio) 

RCSR  = CSR (Rasio Biaya CSR) 

ROA              = Profitabilitas (Return on Assets) 

 α             = Konstanta 

 ᵦ             = Parameter 

           ε          = Error 

 

 

 

 Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam penerimaan maupun 

penolakan hipotesis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Jika nilai  ᵦ1 , ᵦ2, ᵦ3  > 0, maka H1,H2, dan H3 diterima. 

2. Jika nilai  ᵦ1 , ᵦ2, ᵦ3  < 0, maka H1, H2, dan H3 ditolak. 

 

 

Peneliti juga menetapkan kriteria untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen 

dalam penelitian ini, yaitu dengan menetapkan nilai signifikansi pada level 1%, 

5%, dan 10%.  


