
 

 

 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  SUMBER DATA 

 

Menurut Sarwono (2006 : 8), dilihat dari sumber perolehannya, data dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah 

data penelitian secara langsung dari sumber asli atau pertama. Sedangkan sumber 

data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung atau melalui media perantara. 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder karena penulis hanya 

mencari dan mengumpulkannya saja dari literatur-literatur yang sudah ada. Sumber 

data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Bursa Efek Indonesia yang berada di 

Lampung, Indonesia Capital Market Directory (ICMD), alamat website Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id), maupun dari website resmi perusahaan. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2  METODE PENGUMPULAN DATA 

 

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data 

yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan 

dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, karangan ilmiah, 

serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian untuk menghimpun 

pengetahuan teoritis serta teknik-teknik perhitungan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

3.3  JENIS PENELITIAN 

 

Melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

berupa publikasi oleh lembaga, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini 

mengenai variabel yang terkait dalam penelitian ini, yaitu data laporan keuangan 

perusahaan, yaitu meliputi neraca dan laporan laba rugi. Penelitian yang berjudul 

“Perbandingan Kinerja Keuangan antara Perusahaan yang Menerapkan Corporate 

Social Responcibility (CSR) dengan perusahaan pada saat belum Menerapkan 

Corporate Social Responcibility (CSR)” (Studi kasus perusahaan manufaktur) ini 

menggunakan analisis kuantitatif, menggunakan pendekatan teoriitis relevan yang 

bersifat deskriptif dan analisis kuantitatif, menggunakan statistik deskriptif dan 

inferensial. 
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3.4  POPULASI PENELITIAN 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2008 : 115). 

 

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

   

3.5  SAMPEL PENELITIAN 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2008 : 116). Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi 

sampel dipilih berdasarkan Purposive Sampling atau berdasarkan kriteria tertentu 

yaitu : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

merupakan emiten aktif. 

2. Perusahaan secara lengkap menerbitkan laporan keuangan tahunan pada Bursa 

Efek Indonesia selama periode pengamatan. 

3. Perusahaan mencantumkan biaya (beban bunga) di neraca selama periode 

pengamatan. 

4. Perusahaan memiliki informasi yang lengkap mengenai pinjaman jangka pendek 

tanpa bunga selama periode pengamatan. 
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5. Perusahaan yang menjadi sampel untuk perusahaan yang menerapkan Corporate 

Social Responsibility (CSR) mengungkapkan kegiatan Corporate Social 

Responsibility CSR nya pada Annual Report maupun website resmi perusahaan 

secara periodik. 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, didapat 5 (lima) perusahaan yang dijadikan sampel 

perbandingan perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dan perusahaan pada saat belum menerapkan Corporate Social Responsibility 

(CSR), maka sampel penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

memenuhi kriteria seperti di atas. 

 

Tabel 3.1    Perusahaan yang akan dijadikan sampel  dalam mengungkap 

           Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

No Kode Nama Perusahaan 

        

1 AKRA   PT AKR Corporindo Tbk. 

        

2 AQUA   PT Aqua Golden Misissippi Tbk. 

        

3 ARNA   PT Arwana Citramulia Tbk. 

        

4 ASII   PT Astra Internastional Tbk 

        

5 FAST   PT Fast Food Indonesia Tbk 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Sumber data berasal dari : 

1. Indonesia Capital Market Directory (ICMD) berupa summary dari laporan 

keuangan tahunan. 

2. Bursa Efek Indonesia yang berada di Lampung dan website BEI 

(hhp://202.155.2.90/corporate_action/new_info_jsx/jenis_informasi/01_Laporan

_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/) berupa laporan keuangan 

tahunan. 

3. Serta website resmi perusahaan yang menjadi sampel untuk melihat lebih akurat 

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

Populasi penelitian ini adalah lima perusahaan manufaktur yang listed di BEI. 

Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Tabel 1.5 berikut ini 

menyajikan prosedur sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.2  Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian 

 

Keterangan  Jumlah 

  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan merupakan  147* 

emiten aktif  

 

  Perusahaan yang tidak secara lengkap mengeluarkan laporan 

 keuangan tahunan  (21) 

  Perusahaan tidak mencantumkan biaya (beban bunga) di neraca 

 

 

(63) 

  Perusahaan tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai  

 pinjaman jangka pendek tanpa bunga  (14) 

  Perusahaan yang tidak lengkap mengungkapkan pelaporan CSR 

 selama periode pengamatan (12) 

  Jumlah Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian :      10 

- Perusahaan yang menerapkan CSR  (5) 

- Perusahaan yang tidak menerapkan CSR  (5) 

    

 

       Sumber : Data dari ICMD 

 

Berdasarkan tabel 4.4 Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian, diperoleh 5 sampel 

perusahaan manufaktur yang telah mengungkapkan pelaporan Corporate Social 

Responsibility (CSR) sehingga jumlah observasi sebanyak 10 sampel. 
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3.6 VARIABEL PENELITIAN 

 

Pada dasarnya variable dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Secara 

spesifik, kinerja keuangan disini difokuskan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan perusahaan 

pada saat belum menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR), indikator yang 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan antara lain : 

 

1. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini menggambarkan tingkat pendapatan  bersih perusahaan  terhadap 

tingkat penjualan. 

Rasio Net Profit Margin (NPM) dapat dihitung dengan rumus : 

Laba Bersih Setelah Pajak 

Net Profit Margin (NPM)  =  

Penjualan 

 

2. Return on Investment (ROE) 

Rasio ini menunjukkan berapa persen laba bersih yang diperoleh jika diukur dari 

total modal. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

      Laba Bersih Setelah Pajak 

Return On Equity (ROE)   = 

       Rata-rata Modal (Equity) 
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3. Gross Profit Margin  

Menunjukkan keadaaan operasi perusahaan berupa persentase dari laba kotor 

dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

 Laba Kotor 

Gross Profit Margin   = 

             Penjualan 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 

 

3.7.1 Analisis Kualitatif 

 

Analisis kualitas merupakan metode analisis yang digunakan pada data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis data dengan menggunakan pendekatan teoriitis relevan yang bersifat 

deskriptif. 
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3.7.2 Analisis Kuantitatif 

 

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis yang digunakan pada data yang 

berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, 

sebagai berikut : 

1. Statistik Deskriptif 

Ststistik ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik Deskriptif 

dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai mean (rata-rata hitung), standar 

deviasi (penyimpangan data dari rata-rata), serta nilai maksimum dan minimum 

dari setiap variabel penelitian. 

 

2. Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dalam pengujian 

hipotesis yang menggunakan statistik inferensial ini peneliti menggunakan 

stastistik regresi linear sederhana. 
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3.8 METODE ANALISIS 

 

3.8.1 Pengujian Normalitas Data 

 

Ghozali (2001), menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah 

model regresi, variabel independen, dan variabel dependennya memiliki distribusi 

data normal atau tidak. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik dalam data yang dihasilkan dengan 

menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah :  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

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

diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Selain itu pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik, 

dimana jika data menyebar disekitar garis diagonal  dan mengikuti garis diagonal 

maka data distribusi normal, jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka data 

tidak berdistribusi normal. 

 

Setelah melakukan uji normalitas maka akan diketahui jenis alat analisis yang 

digunakan untuk melakukan uji beda (non parametrik dan parametrik). 
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a. Jika data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

uji parametrik menggunakan Independent Sample Test dengan tingkat keyakinan 

95% dan tingkat kesalahan analisi (α) 5%. 

b. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji beda menggunakan analisis uji statistik. 

 

3.8.2 Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesisi berkaitan dengan adanya perbedaaan antara kinerja keuangan 

perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 

perusahaan pada saat belum menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berdasarkan hasil uji normalitas, keseluruhan hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan alat Uji Statistik. 

 

Uji Beda Menggunakan Analisis Uji Statistik 

Apabila signifikansi (sig) uji beda untuk 2 sampel dependen dengan uji 2 sisi lebih 

kecil dari 0,025 (Sig/2 < 0,025) maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas { Net Profit 

Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Gross Profit Margin } antara perusahaan 

yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan pada 

saat belum menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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Namun apabila Signifikasi (Sig) uji beda 2 sampel dependen dengan uji 2 sisi lebih 

besar dari 0,025 (Sig/ > 0,025) maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaaan  kinerja  keuangan  perusahaan  yang  diukur dengan rasio profitabilitas 

{ Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Gross Profit Margin } antara 

perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 

perusahaan pada saat belum menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 


