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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan

memperoleh penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

(PROPER) selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 2011-2014. Penelitian

ini menggunakan laporan tahunan perusahaan yang mengungkapkan mengenai

aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena industri

manufaktur merupakan industri yang berkembang pesat dan memiliki ruang

lingkup yang luas. Perusahaan manufaktur sangat terkait dengan lingkungan dan

masyarakat karena kegiatan operasional yang dapat menghasilkan limbah sisa

proses produksi dan polusi sehingga perusahaan manufaktur umumnya

melaksanakan tanggung jawab sosial. Industri manufaktur di BEI terbagi dalam 3

sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor

industri barang konsumsi.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian causal study. Menurut Sekaran dan

Bougie (2013), in a causal study, the researcher is interested in delineating one

or more factors that are causing the problem. Jadi, causal study adalah penelitian
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dimana peneliti ingin memaparkan faktor-faktor penyebab dari satu atau lebih

masalah. Penelitian ini akan melihat pengaruh variabel independen, yaitu tipe

industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, dan

kinerja lingkungan perusahaan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel

dependen dan variabel independen.

3.3.1 Variabel Dependen

The dependent variables is the variable of primary interest to the researcher

(Sekaran dan Bougie, 2013). Artinya variabel dependen adalah variabel utama

yang menjadi ketertarikan bagi peneliti. Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social

Responsibilities Disclosure (CSRD).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah mekanisme yang

dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan para stakeholders

(Nurkhin, 2010). Tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu agar

perusahaan menyampaikan pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada

stakeholders dalam periode tertentu. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur

dengan menggunakan indikator Global Reporting Initiatives Generation 3.1 (GRI

G3.1) yang berjumlah 84 item. Indikator tersebut adalah 9 indikator kinerja

ekonomi (EC), 30 indikator kinerja lingkungan (EN), 15 indikator kinerja praktek
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tenaga kerja dan pekerjaan yang layak (LA), 11 indikator kinerja hak asasi

manusia (HR), 10 indikator kinerja masyarakat (SO), dan 9 indikator kinerja

tanggung jawab produk (PR).

Pendekatan untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika tanggung jawab

sosial perusahaan diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Sari, 2012).

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio. Skor dari setiap item

dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dihitung dengan rumus sesuai dengan

penelitian Santioso dan Chandra (2012), yaitu:

=

Keterangan:

CSRDIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan

Xij : dummy variable: 1 = item diungkapkan; 0 = item tidak diungkapkan

n : jumlah item GRI, yaitu 84 item

3.3.2 Variabel Independen

The independent variables is one that influence the dependent variable in either a

positive or negative way (Sekaran dan Bougie, 2013). Artinya variabel

independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara

positif maupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan tipe industri, ukuran
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perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, dan kinerja

lingkungan perusahaan.

3.3.2.1 Tipe Industri

Tipe industri diproksikan dengan perusahaan yang termasuk dalam kategori

industri high profile dan industri low profile. Dalam penelitian ini, perusahaan

manufaktur yang termasuk industri high profile yaitu perusahaan kimia, plastik,

kertas, otomotif, makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetika dan peralatan

rumah tangga. Perusahaan manufaktur yang termasuk industri low profile semen,

keramik, logam, pakan ternak, kayu, mesin dan alat berat, tekstil, alas kaki, dan

elektronika (Sari, 2012). Tipe industri dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 untuk perusahaan high profile dan

nilai 0 untuk perusahaan low profile (Sari, 2012). Skala pengukuran yang

digunakan adalah skala nominal.

3.3.2.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan dalam menentukan besar atau

kecilnya suatu perusahaan. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan log natural

total aset perusahaan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang

digunakan untuk kegiatan operasional untuk menghasilkan manfaat di masa

mendatang. Total aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Data total aset

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan
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adalah skala rasio. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan rumus

sesuai dengan penelitian Santioso dan Chandra (2012) yaitu:

Keterangan:

Size : ukuran perusahaan

Total Asset : total aset lancar dan aset tidak lancar

3.3.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan. Profitabilitas diukur dengan

menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Skala pengukuran yang digunakan

adalah skala rasio. ROA mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba

bersih pada sejumlah aset tertentu. ROA dirumuskan sebagai berikut (Weygandt,

Kimmel, dan Kieso, 2013):

=

Keterangan:

Return on Asset : rasio perbandingan laba bersih terhadap rata-rata aset

Net Income : laba bersih setelah dikurangi pajak

Average Assets : total aset tahunt dijumlahkan dengan total aset tahunt-1,

dibagi 2

=
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3.3.2.4 Leverage

Leverage merupakan proporsi hutang perusahaan dalam modal perusahaan.

Leverage diukur dengan menggunakan Debt-Equity Ratio (DER). Skala

pengukuran yang digunakan adalah skala rasio. DER menunjukkan perbandingan

antara utang perusahaan terhadap modal yang dimiliki perusahaan. DER

dirumuskan sebagai berikut (Subramanyam, 2014):

=

Keterangan:

Debt – Equity Ratio : rasio perbandingan total utang perusahaan dengan total

ekuitas perusahaan

Total Debt : total hutang perusahaan jangka panjang dan jangka pendek

Total Equity : total ekuitas perusahaan

3.3.2.5 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris yang ada di

dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota

dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan

adalah skala rasio. Pengukuran dewan komisaris dengan menggunakan rumus

sesuai penelitian Wijaya (2012) yaitu:

=
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3.3.2.6 Kinerja Lingkungan Perusahaan

Kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan

lingkungan yang baik, hijau dan sehat. Kinerja lingkungan perusahaan diukur

melalui peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan).

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval. Berdasarkan penelitian

Rahmawati dan Achmad (2012), sistem peringkat PROPER mencakup

pemeringkatan perusahaan dalam lima warna yang dijabarkan sebagai berikut:

Emas : Sangat sangat baik; skor = 5

Hijau : Sangat baik; skor = 4

Biru : Baik; skor = 3

Merah : Buruk; skor = 2

Hitam : Sangat buruk; skor = 1

Tabel 3.1 Penjelasan Warna dalam PROPER

Indikator

Warna
Penjelasan Warna

Emas

Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam

proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan

bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Hijau

Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang

dipersyaratkan dalam peraturan melalui upaya 4R (Reduce, Reuse,

Recycle, dan Recovery) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial.

Biru Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan
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sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Merah
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan

persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan atau peraturan.

Hitam

Sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran

terhadap peraturan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber: proper.menlh.go.id

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran

dan Bougie (2013), secondary data is data that already exist and do not have to

be collected by the researcher. Jadi data sekunder adalah data yang telah ada dan

diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah

laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) pada periode 2011-2014. Laporan tahunan perusahaan diperoleh melalui

website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau situs web perusahaan.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel menggunakan metode purposive

sampling, dengan tujuan mendapatkan informasi dari kelompok sasaran yang

spesifik (Sekaran dan Bougie, 2013). Kriteria sampel yang digunakan adalah:
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1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama empat tahun berturut-

turut yaitu tahun 2011-2014.

2. Perusahaan yang memperoleh penghargaan PROPER selama empat tahun

berturut-turut yaitu tahun 2011-2014.

3. Perusahaan yang melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 2011-2014 di

laporan tahunan perusahaan.

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang pelaporan rupiah dalam laporan

keuangannya.

5. Perusahaan yang memperoleh laba positif selama empat tahun berturut-

turut yaitu tahun 2011-2014.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dari seluruh

variabel dalam model penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, range, standar

deviasi, variansi, maksimum, minimum, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2012).

3.6.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk

mendeteksi normalitas data, dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai
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signifikan Kolmogorov-Smirnov lebih besar α = 0,05, maka data terdistribusi

normal (Ghozali, 2012).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis dan

menguji hipotesis penelitian. Analisis regresi berganda dilakukan setelah model

penelitian memenuhi syarat bebas dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri

dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji

multikolinearitas dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya atau

(2) Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut-off umum yang digunakan untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤0,10 atau sama

dengan nilai VIF ≥10 (Ghozali, 2012).

3.6.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada

masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari

Pengaruh Karekteristik, Trisha Setiady, FB UMN, 2015



59

autokorelasi. Uji Run Test adalah salah satu acara untuk mendeteksi apakah suatu

model regresi terdapat autokorelasi. Jika nilai signifikan lebih besar α = 0,05,

maka tidak ada masalah autokorelasi (Ghozali, 2012).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Jika varians dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). Cara untuk mendeteksi ada

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-

titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar

kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda

karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Tujuan analisis regresi

linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tipe industri, ukuran
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perusahaan, profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran dewan

komisaris, dan kinerja lingkungan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:

CSRDj = Corporate Social Responsibility Disclosure

α = Konstanta

β
1

... β
6 = Koefisien regresi

X
1 = TIPE

X
2 = SIZE

X
3 = PROFITABILITAS

X
4 = LEVERAGE

X
5 = KOMISARIS

X
6 = PROPER

е = Error

3.6.5 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi (nilai R) digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin tinggi koefisien

CSRDj = α + β
1
X

1
+ β

2
X

2
+ β

3
X

3
+ β

4
X

4
+ β

5
X

5
+ β

6
X

6
+ е
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korelasi, semakin besar hubungan diantara dua variabel. Besarnya koefisien

korelasi antar dua variabel adalah dari -1 sampai +1. Menurut Goilford dalam

Susetyo (2012), kriteria koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kriteria Koefisien Korelasi

Rentang Jenis Hubungan

0,00 – 0,20 Tidak ada korelasi

0,21 – 0,40 Rendah atau kurang

0,41 – 0,70 Cukup

0,71 – 0,90 Tinggi

0,90 – 1,00 Sangat tinggi (sempurna)

Koefisien determinasi (adjusted R2) mengukur seberapa jauh kemampuan

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil

menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2012).

Koefisien determinasi dapat bias terhadap jumlah variabel independen dalam

model sehingga nilai koefisien determinasi sering digunakan untuk mengevaluasi

mana model regresi yang terbaik. Nilai koefisien determinasi dapat naik atau

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.
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3.6.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tujuan uji statistik F yaitu untuk mengetahui apakah semua variabel independen

yang dimasukkan dalam model penelitian secara bersama-sama atau simultan

mempengaruhi variabel dependen. Uji statistik F memiliki tingkat signifikansi α =

0,05. Jika nilai F < 0,05 maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan

bahwa seluruh variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel

dependen (Ghozali, 2012).

3.6.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tujuan uji statistik t yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t memiliki

tingkat signifikansi α = 0,05. Jika nilai t < 0,05 maka hipotesis alternatif diterima,

yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual dan signifikan

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012).
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