
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh karakteristik

perusahaan dan corporate governance terhadap luas pengungkapan corporate

social responcibility. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-

hipotesis analisis yang dirancang sesuai variabel-variabel yang diteliti agar

memperoleh hasil akurat.

Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling yaitu mengambil

sampel berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian kriteria atau memiliki

item-item pengungkapan corporate social responsibility.

Pemilihan sampel dengan criteria sebagai berikut:

1. Sampel dipilih adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

2010-2012.

2. Perusahaan yang selama tahun 2010-2012 tidak mengalami delisted.

3. Perusahaan yang secara lengkap mempublikasikan lapran pengungkapan

CSR dalam laporan keuangan (annual report) dan informasi-informasi

terkait.
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4. Laporan keuangan yang memiliki informasi dewan komisaris dan komite

audit.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, karena data

diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.

Data tersebut dikumpulkan melaui:

1. Indonesia Capital Market Directory (ICMD)

2. www.idx.co.id

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang terbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2009). Variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai beriut:

3.2.1 Variabel Dependen

Menurut Said et al. (2009) pengungkapan CSR merupakan informasi yang

diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan

perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan

corporate social responsibility. Pengungkapan CSR merupakan informasi yang

diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan

perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

analisis isi (conten analisys) untuk pengungkapan CSR. Yaitu dengan mengamati
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informasi yang terdapat dalam annual report yang  berhubungan dengan

pengungkapan corporate social responsibility.

Disclousure index digunakan untuk mengetahui seberapa luas pengungkapan CSR

yang dilakukan perusahaan. Perhitungan indeks yaitu  dengan cara membagi

jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah item keseluruhan.

Dalam indeks GRI  terbagi menjadi 3  indikator  yaitu aspek ekonomi / keuangan,

aspek lingkungan dan aspek sosial.

Pengukuran pengungkapan CSR dilakukan dengan cara mengamati ada atau

tidaknya item informasi yang ditentukan dalam GRI yang diungkapkan dalam

annual report. Bila informasi tersedia maka akan diberi skor 1, sementara jika

tidak ada akan diberi skor 0.

1.5.1.2 Variabel Independen

Variabel Independen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik

perusahaan dan corporate governance. Untuk karakteristik perusahaan  yang

digunakan yaitu ukuran perusahaan  dan profitabilitas sedangkan untuk corporate

governance variabel yang digunakan adalah komisaris independen, ukuran dewan

komisaris, komite audit dan kepemilikan publik.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas,

komisaris independen, konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan publik.

CSDI : Jumlah  CSR disclousure  yang diungkapkan perusahaan
79 CSR dislousure menurut GRI
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1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk

menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Besarnya ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Perusahaan besar memiliki banyak pemegang kepentingan, oleh karena itu

semakin besar perusahaan maka semakin besar informasi untuk memenuhi

kebutuhan para pemegang saham (Amran et al., 2009 ).

Proksi yang digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan adalah dengan log

natural dari total asset yang dimiliki perusahaan. Variabel ini diproksikan dengan

rumus sebagai berikut:

Ukuran perusahaan :

2. Profitabilitas

Profitabilitas menurut Saidi (2004) adalah kemampuan perusahaan dalam

memperoleh laba dari kegiatan operasinya.  Sedangkan  menurut penelitian

Capaldi (2006) yang menemukan bukti bahwa hubungan profitabilitas dan

pengungkapan CSR  yang dipengaruhi oeh cara pandang pengusaha terkait

dengan dualisme hubungan CSR dengan laba. Ada sebagian pengusaha yang

Size= Log natural (Total Asset)
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memandang CSR sebagai pengurang laba dan ada sebagian yang jstru

berpandangan sebaliknya.

Terdapat beberapa ukuran yang untuk menentukan profitabilitas perusahaan,

yaitu return of  equity, return on asset, earning per share, net profit margin.

Dalam penelitian ini indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat

ukuran perusahaan adalah Return on Asset (ROA), karena rasio ini lebih tepat

digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menghasilkan laba

pada jumlah asset tertentu. Rasio ini juga merupakan rasio terpenting untuk

mengetahui profitabilitas perusahaan. Return on asset (ROA) merupakan

ukuran efektivitas perusahan di dalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Variabel ini diukur dengan laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total

aktiva. Hasilnya dirumuskan sebagai berikut:

3. Komisaris Independen

Independensi dewan komisaris diukur dari presentase jumlah anggota

komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang

ada diperusahaan, seperti yang terdapat dalam penelitian Said et al. (2009).

Profitabilitas (ROA) = Laba bersih setelah pajak
Total Asset

Komisaris Independen = Jumlah anggota komisaris independen
Jumlah seluruh anggota dewan komisaris
perusahaan
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4. Konsentrasi Kepemilikan

Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika

memutuskan untuk pendanaan perusahaan, pada sisi yang lain saham

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena

saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat

didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan

usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Jogiyanto, 2008: 112).

Apabila terdapat perusahaan yang menggunakan saham dalam mendanai

aktivitas bisnisnya kemungkinan besar perusahaan tersebut juga memiliki hak

atas kepemilikan persahaan, atas dana yang mereka investasikan, sehingga

kepemilikan perusahaan secara otomatis akan terkonsentrasi pada kelompok

yang dimaksud. Konsentrasi kepemilikan menggambarkan tentang

bagaimana dan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau

sebagian besar atas kepemilikan perusahaan  serta aktivitas bisnis

perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan dapat dihitung dengan proksi sebagai berikut:

( )( ) %
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5. Kepemilikan Publik

Kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan

tidak hanya pada manajerial akan tetapi secara luas ada ditangan publik

(Stakeholder). Tipe kepemilikan saham publik adalah perbandingan jumlah

pemegang saham publik dengan yang dimiliki oleh perusahaan (Sudarmaji

dan Sulastro, 2007).

3.3 Alat Analisis

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan

variabel-variabel dalam penelitian ini, dengan analisis ini akan dihasilkan rata-rata

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kuortosis, dan

skewness (kemencengan distribusi). Sehingga mudah dipahami secara konstektual

oleh pembaca.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi,

variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi data

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau

Kepemilikan Publik = Prporsi saham yang dimiliki publik
Jumlah saham yang diterbitkan
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mendekati normal. Untuk menguji normalitas data digunakan uji metode grafik,

yaitu menggunakan Normal probability plot. Deteksi normalitas dilakukan dengan

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Menurut Ghozali

(2009), dasar pengambilan keputusan untuk menentukan asumsi normalitas

adalah:

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan menggungakan Normal P-Plot Regresion Of Standardzed

Residual, uji normalitas data juga menggunakan uji kolomogorov-smirnov.

Distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel

dengan kriteria sebagai berikut:

 Jika angka signifikan > taraf signifikan (α) 0,05 maka distribusi data dikatakan

Normal

 Jika angka signifikan < taraf signifikan (α) 0,05 maka distribusi dikatakan

tidak normal.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data

normal atau mendekati normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2009). Jika
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multikolinieritas yang terjadi mendekati sempurna maka koefisien regresi dapat

ditentukan, meskipun memiliki penyimpangan standar yang besar sehingga

koefisien tidak dapat diestimasi secara tepat. Jika multikolinieritas yang terjadi

adalah sempurna maka koefisien regresi variabel-variabel independen tidak dapat

ditentukan dan penyimpangan standarnya tidak terbatas.Menurut Ghozali (2009)

untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan

memperhatikan:

 Besaran korelasi antar variabel independen.

Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas memiliki kriteriakriteria

sebagai berikut:

a) Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen dengan

variabel dependen harus lemah tidak lebih besar dari 95% (dibawah 0,95)

b) Jika korelasi kuat antara variabel independen dengan variabel

Independen lainnya yaitu korelasi diatas 95% (0,95). Maka hal ini

menunjukkan multikolinearitas yang serius.

 Nilai tolerance dan VIF yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

Persamaan yang digunakan adalah:

VIF = 1 / Tolerance

Nilai yang dipakai untuk menandai adanya faktor multikolinearitas adalah

nilai tolerance > 0,05 atau sama dengan nilai VIF < 5.

Dalam penelitian ini untuk adanya masalah multikolinearitas digunakan kedua

pendekatan tersebut model regresi yang baik adalah tidak terdapat masalah.
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3. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

(Ghozali, 2009). Dalam pengujian ini, apabila hasil pengolahan data yaitu tingkat

probabilitas signifikansi variabel independen < 0,05 maka dapat dikatakan

mengandung heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang

mendasari dalam pengambilan keputusan adalah:

 Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur

(gelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi masalah

heterokedastisitas

 Jika tidak ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah

Heterokedastisitas.

3.3.3 Pengujian Hipotesis

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan

melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar

dapat didukung dengan hipotesis yang telah diajukan.

Adapun tahap-tahap perhitungan data sebagai berikut:

1. Menghitung indeks CSR, yaitu dengan cara membandingkan total item

yang diungkapkan perusahaan dalam annual report dan subtainability

report dengan total item yang ditentukan dalam GRI.
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2. Menghitung karakteristik perusahaan yang diproksikan dalam ukuran

perusahaan, leverage dan profitabilitas, serta corporate governance

komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit dan

kepemilikan publik.

3. Model regresi

Model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan regresi linear berganda (Multiple regression) untuk

mempredisi hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen.

Hubungan antara karakteristik perusahaan dan corporate governance

terhadap corporate social responcibility dapat dihitung dengan rumus

berikut ini:

Y=  β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5+ e

Keterangan:

Y : Indeks Pengungkapan CSR

X1 : Ukuran Perusahaan

X2 : Profitabilitas

X3 : Komisaris Independen

X4 : Konsentrasi Kepemilikan

X5 :Kepemilikan Publik

e : Komponen eror

Analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
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3.3.3.1 Uji Statistik F (Anova)

Pengujian ini  bertujan untuk mengetahui fit atau tidaknya model regresi yang

digunakan. Pengujian ini juga bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel

independen yang dimasukan dalam model yang mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat sitnifikansi sebesar 5 % maka criteria pengujian adalah sebagai

berikut:

1. Jika nilai signifikansi > α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan)

2. Jika nilai signifikansi < α maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan)

3.3.3.2 Uji Koefisien Regresi

Menurut Ghozali 2009 uji statistit t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh

pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level

0,05 ( α = 5% ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria

sebagai berikut :

(1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

sigifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

(2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
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3.3.3.3 Uji koefisien determinasi

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemapuan model dalam menerangkan

variasi variabel independen . Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen yang

menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati

satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R2 yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam

menerangkan variabel independen, tapi karena R2 mengandung kelemahan

mendasar,  yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang

dimasukan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan adjusted R2

berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjested R2 semakn mendekati 1 maka makin

baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependent.


