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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini tipe yang digunakan adalah tipe penelitian explanatory 

research. Penelitian explanatory research yaitu suatu penelitian yang menjelaskan 

hubungan antar variabel-variabel yang ada, yaitu variabel dependen (nilai 

perusahaan) dan variabel independen (corporate social responsibility, good 

corporate governance, leverage, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen) 

melalui uji hipotesis (Usman dan Akbar, 2008). 

3.2  Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan, baik kuantitatif maupun 

kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap 

dan jelas (Sugiyono, 2008). Dimana populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan manufaktur  yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2010-2012. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 139 

perusahaan. 
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3.2.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2008). Penelitian ini menggunakan sampel yang ditentukan 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling), 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah 

dibuat oleh peneliti. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2010-2012. 

2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan annual report secara rutin dan 

konsisten selama periode 2010-2012. 

3. Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhan sesuai dengan variabel 

penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas maka diperoleh 20 perusahaan yang 

memenuhi kriteria yang yang kemudian akan dijadikan sampel penelitian. 

Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut 

ini: 

Tabel 3.1 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria 

No Perusahaan Kode 

1 PT Astra International Tbk ASII 

2 PT Delta Djakarta Tbk DLTA 

3 PT Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

4 PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 

5 PT Gudang Garam Tbk GGRM 

6 PT HM Sampoerna Tbk HMSP 

7 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 

8 PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

9 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk  INTP 

10 PT Kimia Farma (Persero) Tbk  KAEF 
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11 PT Kalbe Farma Tbk KLBF 

12 PT Lionmesh Prima Tbk LMSH 

13 PT Merck Tbk MERK 

14 PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

15 PT Mayora Indah Tbk MYOR 

16 PT Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI 

17 PT Sierad Produce Tbk SIPD 

18 PT Mandom Indonesia Tbk TCID 

19 PT Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 

20 PT Unilever Indonesia Tbk UNVR 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak 

diperoleh secara langsung dari institusi yang bersangkutan. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Diperoleh 

dari situs www.sahamok.com, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 

Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id periode 2010-2012. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Menurut Sugiyono (2008) metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dengan melihat dan mempelajari catatan-catatan atau 

dokumentasi perusahaan (data sekunder) yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini 

berasal dari www.idx.co.id, Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan 

www.sahamok.com. 

3.5  Definisi Konseptual 

Definisi konseptual yaitu penegasan penjelasan suatu konsep dengan 

menggunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-
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sisi (dimensi) pengukuran (tanpa menunjukan deskriptor dan indikatornya dan 

bagaimana mengukurnya. Definisi konseptual merupakan pemikiran dari konsep 

yang digunakan dalam penelitian untuk mengoperasikan konsep-konsep tersebut. 

3.5.1  Hubungan Nilai Perusahaan Dengan Corporate Sosial Responsibility 

Corporate social responsibility merupakan suatu proses komunikasi pada dampak 

sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat. 

Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan 

bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta 

komunitas setempat. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan 

dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya dan 

selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan 

mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial 

sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja 

lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui 

peningkatan harga saham. Peningkatan harga saham menunjukkan bahwa nilai 

perusahaan juga meningkat. Jadi dapat dikatakan penerapan corporate social 

responsibility dapat menunjukan peningkatan nilai perusahaan sehingga memiliki 

hubungan yang positif antara CSR dan nilai perusahaan. 

3.5.2  Hubungan Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance 

Good corporate governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja 

perusahaan. Tujuan good corporate governance adalah menciptakan nilai tambah 
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bagi stakeholders. Good corporate governance yang efektif diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan good corporate governance juga 

dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor. 

Jika penerapan good corporate governance dilakukan secara efektif maka dapat 

meningkatkan harga saham yang juga akan meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga memiliki hubungan yang positif antara GCG dan nilai perusahaan. 

3.5.3  Hubungan Nilai Perusahaan Dengan Leverage 

Leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh 

hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Apabila total hutang perusahaan lebih 

besar dari pada total aset yang dimiliki perusahaan dapat dikatakan perusahaan 

tersebut tidak solvabel. Dengan semakin tingginya rasio leverage memperlihatkan 

semakin besarnya dana yang disediakan oleh kreditur. Hal tersebut akan membuat 

investor berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan yang rasio leveragenya 

tinggi karena semakin tinggi rasio leveragenya semakin tinggi pula resiko 

investasinya. Jadi dapat dikatakan peningkatan leverage dapat menurunkan nilai 

perusahaan sehingga memiliki hubungan yang negatif antara leverage dan nilai 

perusahaan. 

3.5.4  Hubungan Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak 

dalam nilai totak aktiva perusahaan. Dengan semakin besar ukuran perusahaan, 

maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada 

perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung 

memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan tersebut menarik investor untuk 
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memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi tersebut menjadi penyebab atas 

naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki ekspektasi 

yang besar terhadap perusahaan besar. Ekspektasi insvestor berupa perolehan 

dividen dari perusahaan tersebut. Peningkatan permintaan saham perusahaan akan 

dapat memacu pada peningkatan harga saham di pasar modal. Peningkatan harga 

saham menunjukkan bahwa nilai perusahaan juga meningkat. Jadi dapat dikatakan 

ukuran perusahaan dapat menunjukan peningkatan nilai perusahaan sehingga 

memiliki hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. 

3.5.5  Hubungan Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden 

Kebijakan dividen menyangkut keputusan mengenai penggunaan laba yang 

merupakan hak para pemegang saham. Laba bersih perusahaan dapat dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan 

untuk membiayai investasi perusahaan. Dividend Payout Ratio pada hakikatnya 

menentukan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, 

dan yang akan ditahan sebagai laba ditahan. Manajer percaya bahwa para investor 

lebih menyukai perusahaan yang memiliki dividend payout ratio yang stabil. 

Pembagian dividen akan mengindikasikan perusahaan memperoleh laba yang 

cukup besar sehingga mampu mendistribusikannya kepada pemegang saham. Hal 

ini akan meningkatkan pandangan pasar mengenai nilai perusahaan. Jadi dapat 

dikatakan kebijakan dividen menunjukan peningkatan nilai perusahaan sehingga 

memiliki hubungan yang positif antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 
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3.6  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yaitu definisi berupa cara mengukur variabel yang digunakan 

agar dapat dioperasikan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

variabel dependenyaitu nilai perusahaan dan variabel independen yaitu corporate 

social responsibility, good corporate governance, leverage, ukuran perusahaan, 

dan kebijakan deviden.  

3.6.1  Variabel Dependen 

Variabel Dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan yang merupakan 

cerminan kinerja perusahaan yang dapat memengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Dalam hal ini nilai 

perusahaan diproksikan dengan Tobin’s Q. Tobin’s Q dihitung dengan 

membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas 

perusahaan, dengan rumus: 

Tobin’s Q =
𝐸𝑀𝑉 +𝐷

𝐸𝐵𝑉 +𝐷
    ................................................................................   (3.1) 

Keterangan: 

Tobin’s Q = Nilai Perusahaan 

D  = Nilai buku dari total hutang 

EMV   = Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value) 

EBV  = Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value) 

Equity Market Value (EMV) diperoleh dari hasil perkalian harga saham 

penutupan (closing price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada 
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akhir tahun. Equity Book Value (EBV) diperoleh dari selisih total asset perusahaan 

dengan total kewajibannya.  

3.6.2.  Variabel Independen 

3.6.2.1  Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab sebuah perusahaan 

terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya 

pada pegawai, masyarakat,  lingkungan, serta produk yang diwujudkan dalam 

bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan 

pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. 

Dalam penelitian ini, CSR diukur menggunakan metode analisis isi (content 

analysis) terhadap laporan tahunan (annual report) perusahaan dengan mengacu 

pada indikator CSR Golden Hope Plantation Berhad (GHPB) yang memuat dua 

puluh item untuk empat kategori dimensi CSR.  

Pertimbangan menggunakan metode analisis isi dalam penelitian ini adalah karena 

penelitian ini berfokus pada banyaknya aktivitas CSR yang dilakukan oleh setiap 

perusahaan, dimana aktivitas tersebut dapat diketahui melalui pengungkapan CSR 

dalam laporan tahunan perusahaan. Indikator CSR GHPB digunakan dalam 

penelitian ini karena memuat keempat kategori dimensi CSR (CSR dimensi 

pegawai, CSR dimensi masyarakat, CSR dimensi produk, dan CSR dimensi 

lingkungan) yang sesuai dengan penelitian ini. Metode content analysis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian (checklist) antara item 
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yang terdapat pada indikator CSR GHPB dengan informasi pengungkapan CSR 

yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan dan kemudian memberikan skor 

(scoring) untuk setiap item. Pemberian skor dilakukan dengan menggunakan 

variabel dummy, dimana skor pengungkapan untuk setiap item dibedakan menjadi 

dua dengan perincian sebagai berikut: 

1. Skor 0 apabila perusahaan tidak mengungkapkan informasi untuk item yang 

dimaksud. 

2. Skor 1 apabila perusahaan mengungkapkan informasi untuk item yang 

dimaksud. 

Setelah dilakukan checklist dan scoring menggunakan variabel dummy, kemudian 

dilakukan pengukuran CSR. Pengukuran CSR dilakukan dengan cara 

menjumlahkan pengukuran keempat dimensi CSR yaitu pegawai, masyarakat, 

produk, dan lingkungan; dimana pengukuran keempat dimensi CSR masing-

masing dilakukan dengan cara membagi jumlah skor variabel dummy untuk setiap 

dimensi CSR dengan jumlah item yang tersedia untuk setiap dimensi CSR. 

Berikut ini penjelasan mengenai cara pengukuran CSR dan rumus 

penghitungannya: 

1. CSR diukur dengan menjumlahkan pengukuran CSR dimensi pegawai, 

pengukuran CSR dimensi masyarakat, pengukuran CSR dimensi produk, dan 

pengukuran CSR dimensi lingkungan.  

      Rumus perhitungan CSR: 

      𝐶𝑆𝑅j=𝐶𝑆𝑅𝐸𝑀𝑃j+𝐶𝑆𝑅𝐶𝑂𝑀j+𝐶𝑆𝑅𝑃𝑅𝑂𝐷j+𝐶𝑆𝑅𝐸𝑁𝑉j   ............................  (3.2) 

      Keterangan: 

      CSR = pengukuran CSR  
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      CSREMP = pengukuran CSR dimensi pegawai   

      CSRCOM  = pengukuran CSR dimensi masyarakat  

      CSRPROD= pengukuran CSR dimensi produk  

      CSRENV  = pengukuran CSR dimensi lingkungan  

 j   = perusahaan ke-j 

2. Pengukuran CSR dimensi pegawai mengacu pada daftar item indikator CSR 

GHPB relasi pegawai yang terdiri dari enam item yaitu kesehatan dan 

keselamatan pegawai, pelatihan dan pendidikan, imbalan kerja, profil 

pegawai, opsi saham bagi pegawai, dan penghargaan kesehatan dan 

keamanan. 

Rumus perhitungan CSR dimensi pegawai: 

𝐶𝑆𝑅𝐸𝑀𝑃j=  
∑ 𝑋𝐸𝑀𝑃𝑖𝑗

6
𝑡=1

6
     ...................................................................     (3.3) 

Keterangan:  

CSREMP = pengukuran CSR dimensi pegawai  

XEMP = skor variabel dummy CSR dimensi pegawai  

j   = perusahaan ke-j  

      i              = item ke-i 

3. Pengukuran CSR dimensi masyarakat mengacu pada daftar item indikator 

CSR GHPB keterlibatan masyarakat yang terdiri dari enam item yaitu program 

donasi kas, program sumbangan, program beasiswa, sponsor untuk kegiatan 

olahraga, mendukung kebanggaan nasional, dan proyek publik.  

Rumus perhitungan CSR dimensi masyarakat: 

𝐶𝑆𝑅𝐶𝑂𝑀j=  
∑ 𝑋𝐶𝑂𝑀𝑖𝑗

6
𝑡=1

6
      ...................................................................    (3.4) 
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Keterangan:  

CSRCOM = pengukuran CSR dimensi masyarakat 

XCOM           = skor variabel dummy CSR dimensi masyarakat 

j             = perusahaan ke-j  

i                = item ke-i 

4. Pengukuran CSR dimensi produk mengacu pada daftar item indikator CSR 

GHPB produk yang terdiri dari empat item yaitu pengembangan produk, 

keamanan produk, kualitas produk, dan layanan pelanggan. 

Rumus perhitungan CSR dimensi produk: 

𝐶𝑆𝑅𝑃𝑅𝑂𝐷j =
∑ 𝑋𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖𝑗

4
𝑡=1

4
   ......................................................................   (3.5) 

Keterangan:  

CSRPROD= pengukuran CSR dimensi produk 

XPROD = skor variabel dummy CSR dimensi produk 

j   = perusahaan ke-j  

      i                 = item ke-i  

5. Pengukuran CSR dimensi lingkungan mengacu pada daftar item indikator 

CSR GHPB lingkungan yang terdiri dari empat item yaitu pengendalian 

polusi, program perbaikan atau pencegahan, konservasi dan daur ulang bahan 

baku, dan penghargaan dalam program lingkungan. 

Rumus perhitungan CSR dimensi lingkungan: 

𝐶𝑆𝑅𝐸𝑁𝑉j =  
∑ 𝑋𝐸𝑁𝑉𝑖𝑗

4
𝑡=1

4
     ...................................................................       (3.6) 

Keterangan:  

CSRENV = pengukuran CSR dimensi lingkungan 

XENV = skor variabel dummy CSR dimensi lingkungan 
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j   = perusahaan ke-j  

      i                = item ke-i 

3.6.2.2  Good Corporate Governance  

Good Corporate Governance dalam penelitian ini diproksikan kepemilikan 

manajerial. Kepemilikan manajerial menggambarkan kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan, yang diukur dengan presentase jumlah saham yang 

dimiliki manajemen. Rasio ini digunakan untuk mengetahui proporsi kepemilikan 

saham oleh manajerial terhadap total saham yang beredar. Rumus penghitungan 

kepemilikan manajerial dapat dilakukan dengan cara: 

Kepemilikan Manajerial =
% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
     .....................     (3.7) 

3.6.2.3  Leverage 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang-

hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditur, bukan dari 

pemegang saham ataupun dari investor. Leverage atau solvabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut likuidasi pada suatu waktu. 

Dalam penelitian ini leverage diukur menggunakan debt ratio (DR) dengan rumus 

sebagai berikut:  

DR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100%     ...............................................................     (3.8) 
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3.6.2.4  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini diproksikan dengan total aktiva, maka semakin 

besar semakin besar total aktiva perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam. 

Pengukurannya dengan menggunakan ln of total assets. Ln Of Total Assets ini 

digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang 

terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total aset 

dibentuk menjadi logaritma natural, konversi kebentuk logaritma natural ini 

bertujuan untuk membuat data total aset terdistribusi normal. 

SIZE = Ln of total assets     ........................................................................      (3.9) 

3.6.2.5  Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna membiayai investasi perusahaan di masa 

mendatang.Kebijakan mengenai pembayaran dividen merupakan kebijakan yang 

penting bagi perusahaan. Kebijakan ini melibatkan dua pihak yang memiliki 

kepentingan berbeda yaitu pihak pemegang saham dan pihak manajemen 

perusahaan. Dalam penelitian ini kebijakan dividen diproksikan dengan Dividend 

Payout Ratio (DPR) yang merupakan perbandingan antara dividen per lembar 

saham dengan laba per lembar saham perusahaan Satuan pengukuran dividend 

payout ratio adalah dalam persentase. Rumus yang digunakan yaitu: 
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DPR =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
× 100%   .............................................    (3.10) 

Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel  

No Variabel  Pengertian  Pengukuran 

1 Dependen   

 Nilai Perusahaan 

(Y) 

Mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat 

memengaruhi persepsi 

investor terhadap 

perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan 

harga saham. 

 

 

 

𝐓𝐨𝐛𝐢𝐧′𝐬 𝐐 =
𝐸𝑀𝑉 + 𝐷

𝐸𝐵𝑉 + 𝐷
 

2 Independen   

 Corporate Social 

Responsibility (X1) 

Tanggung jawab 

sebuah perusahaan 

terhadap dampak-

dampak dari 

keputusan-keputusan 

dan kegiatan-

kegiatannya pada 

pegawai, masyarakat,  

lingkungan, serta 

produk.  

Golden Hope Plantation Berhad 

(GHPB): 

(𝐶𝑆𝑅j=𝐶𝑆𝑅𝐸𝑀𝑃j+𝐶𝑆𝑅𝐶𝑂𝑀j+𝐶𝑆𝑅𝑃𝑅𝑂𝐷
j+𝐶𝑆𝑅𝐸𝑁𝑉j) 

 

1. Dimensi Pegawai 

(𝐶𝑆𝑅𝐸𝑀𝑃j=  
∑ 𝑋𝐸𝑀𝑃𝑖𝑗

6
𝑡=1

6
) 

2. Dimensi Masyarakat 

(𝐶𝑆𝑅𝐶𝑂𝑀j=  
∑ 𝑋𝐶𝑂𝑀𝑖𝑗

6
𝑡=1

6
) 

3. Dimensi Produk 

(𝐶𝑆𝑅𝑃𝑅𝑂𝐷j=
∑ 𝑋𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖𝑗

4
𝑡=1

4
) 

4. Dimensi Lingkungan 

(𝐶𝑆𝑅𝐸𝑁𝑉j =  
∑ 𝑋𝐸𝑁𝑉𝑖𝑗

4
𝑡=1

4
) 

 Good Corporate 

Governance (X2) 

Kepemilikan 

manajerial 

menggambarkan 

kepemilikan saham 

oleh manajemen 

perusahaan, yang 

diukur dengan 

presentase jumlah 

saham yang dimiliki 

manajemen. Rasio ini 

digunakan untuk 

mengetahui proporsi 

kepemilikan saham 

oleh manajerial 

terhadap total saham 

yang beredar 

 

 

 

 

 

Kepemilikan Manajerial = 
%𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 Leverage (X3) Debt ratio (DR) 

merupakan 

perbandingan antara 

jumlah hutang dengan 

total aktiva atau total 
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aset dalam pendanaan 

perusahaan.  

DR= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100% 

 Ukuran 

Perusahaan (X4) 

Diprosikan dengan 

total aktiva, semakin 

besar total aktiva 

perusahaan maka akan 

semakin besar pula 

ukuran perusahaan itu. 

 

 

SIZE = Ln of total assets 

 Kebijakan Dividen 

(X5) 

Diproksikan dengan 

dividend payout ratio 

(DPR) yang merupakan 

perbandingan antara 

dividen per lembar 

saham dengan laba per 

lembar saham 

perusahaan. Satuan 

pengukuran dividend 

payout ratio adalah 

dalam persentase. 

 

 

 

 

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
× 100% 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

3.7.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum 

dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini,dengan cara melihat 

tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal 

dan maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuntitatif. 

3.7.2  Analisis Regresi Berganda Model Panel Data 

Analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen yang digunakan . Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi 

untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara 
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memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaaan. Persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = 𝛼 + βX1 + βX2 + βX3 + βX4 + βX5 + e  .................................................   (3.11) 

Keterangan : 

Y  : Nilai Perusahaan 

𝛼   : Konstanta 

X1 : Corporate Social Responsibility 

X2 : Good Corporate Governance 

X3 : Leverage 

X4 : Ukuran Perusahaan 

X5 : Kebijakan Dividen 

e   : Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis sofware Eviews 7. Untuk 

membantu pengolahan data penelitian yang berbentuk data panel, Eviews 

merupakan alat analisis yang sangat tepat. Penggunaan alat analisis yang tepat 

akan membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian 

yang dilakukan. Model regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan 

kesulitan dalam menentukan spesifikasi modelnya.  

Residualnya akan mempunyai dua kemungkinan yaitu residual time series, cross 

section maupun keduanya. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi  dengan data panel. Pembahasan secara detail yaitu 

pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect. Teknik yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan mengkombinasikan data 
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time series dan cross section dengan menggunakan metode OLS (estimasi 

common effect). Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun 

waktu. Menggunakkan asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu 

yang sama. Meskipun koefisien regresor dapat dikatakan sama, model ini tetap 

menunjukkan perbedaan konstanta antar objek. Model ini yang kemudian kita 

kenal dengan regresi Fixed effect (efek tetap). 

Mengestimasikan data panel dengan fixed effects melalui teknik variabel dummy 

menunjukan ketidakpastian model. Asumsi intersep dan slope dari persamaan 

regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun waktu menjadi kesulitan 

dalam pendekatan ini. Mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel 

residual yang dikenal sebagai metode Random Effects. Model ini kita akan 

memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar 

waktu dan antar individu. Winarno (2011) menyatakan untuk menentukan model 

estimasi data panel ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan 

untuk mengestimasi data paneldisesuaikan dengan asumsi yang digunakan: 

1. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square) 

 

Dalam pengolahan panel data pendekatan yang paling sederhana adalah 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam 

data yang berbentuk pool. Memasukkan variabel boneka (dummy variable) 

merupakan cara yang sering dilakukan untuk mengizinkan terjadinya 

perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section 

maupun antar waktu. Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini 

dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square 
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Dummy Variable (LSDV) atau disebut juga Covariance Model. Rumus 

estimasi dengan menggunakan pooled least square sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  … + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡   .....................................    (3.12) 

2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

Setiap objek mempunyai perbedaan, pada suatu waktu memiliki kemungkinan 

berbeda di setiap waktu dan kondisi. Diperlukan suatu model yang dapat 

menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien 

regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lain, 

digunakan variabel semu (dummy). Pendekatan dengan memasukkan variabel 

boneka dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least 

Squares Dummy Variables (LSDV). Keputusan untuk memasukkan variabel 

boneka dalam model efek tetap tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan 

konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat 

mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. 

Persamaan model ini adalah sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝐷2 +  … + 𝛼𝑛𝐷𝑛 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  … + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡   ............  (3.13) 

3. Pendekatan Efek Acak (Random Effect) 

Model ini lebih dikenal sebagai model generalized least squares (GLS). 

Tanpa menggunakan semua variabel, metode efek acak menggunakan 

residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. 

Parameter-parameter yang berbeda antar daerah dan antar waktu dimasukkan 

ke dalam error. Oleh karena itu, model efek acak (random effect) sering juga 

disebut model komponen error (error component model). Namun untuk 
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menganalisis dengan metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data 

silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Rumus estimasi 

dengan menggunakan random effect sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  … + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡  ......................................   (3.14) 

Menurut Hsiao (1986) dalam Rifa’i (2006) ada dua keuntungan menggunakan 

data panel. Pertama, data panel memberikan jumlah data yang lebih besar untuk 

peneliti meningkatkan derajat kebebasan/ kepercayaan (degree of freedom) dan 

mengurangi hubungan diantara variabel bebas dan oleh karena itu dapat 

meningkatkan efisiensi estimasi ekonometrik. Kedua, yang lebih penting, data 

panel memperkenankan peneliti untuk menganalisis sejumlah pertanyaan ekonomi 

yang penting yang tidak bisa ditemukan bila menggunakan daya cross-setion atau 

time-series.  

Sedangkan menurut Gujarati (2003) dalam Rifa’i (2006)  keuntungan dari 

penggunaan data panel adalah sebagai berikut: 

1. Teknik estimasi data panel dapat mendapatkan keanekaragaman secara tegas 

dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individual yang lebih 

spesifik. 

2. Mengkombinasikan pengamatan time-series dan cross-sectional atau panel 

data memberikan informasi data yang lebih, variabilitas yang lebih baik 

mengurangi hubungan antara variabel bebas dan memberikan lebih derajat 

kebebasan dan lebih efisien. 

3. Data panel lebih digunakan untuk studi perubahan yang dinamik. 

4. Data panel dapat mendeteksi yang mengukur pengaruh yang tidak bisa 

dilakukan oleh data time-series maupun cross-sectional. 
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5. Data panel memungkinkan mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. 

6. Data panel dapat meminimalisir bias. 

3.7.3  Pengujian Model  

Untuk memilih model yang tepat, ada beberapa uji yang harus dilakukan. 

Pertama, menggunakan uji signifikansi fixed effect uji F atau Chow-test. Kedua, 

dengan uji Hausman. Chow test atau likelihood ratio test adalah pengujian F 

Statistics untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square 

(PLS) atau fixed effect. Sedangkan uji Hausman adalah uji untuk memilih model 

fixed effect atau random effect (Winarno, 2011). 

1. Uji Chow-test (pool vs fixed effect) 

Uji signifikansi fixed effect (uji F) atau Chow-test adalah untuk mengetahui 

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi 

data panel tanpa variabel dummy atau OLS. Adapun uji F statistiknya sebagai 

berikut: 

𝐶𝐻𝑂𝑊 =  
(𝑅𝑅𝑆𝑆−𝑈𝑅𝑆𝑆) (𝑁−1)⁄

𝑈𝑅𝑆𝑆 (𝑁𝑇−𝑁−𝐾)⁄
        .....................................................      (3.15) 
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Keterangan: 

RRSS = 

 

 

  URSS = 

 

 

  N = 

  T = 

  K = 

Restricted Residual Sum Square(Merupakan Sum of Square 

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode 

pooled least square/common intercept) 

Unrestricted Residual Sum Square(Merupakan Sum of Square 

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode 

fixed effect) 

Jumlah data cross section 

Jumlah data time series 

Jumlah variabel penjelas 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow-test atau likelihood ratio test, 

yaitu: 

a) Jika H0 diterima, maka model pool (common). 

b) Jika H0 ditolak, maka dilanjutkan uji Hausman. 

Jika hasil uji Chow menyatakan H0 diterima, maka teknik regresi data panel 

menggunakan model pool (common effect) dan pengujian berhenti sampai di sini. 

Apabila hasil uji Chow menyatakan H0 ditolak, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji Hausman untuk menentukan model fixed atau model random yang 

akan digunakan. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Uji 

Hausman didapatkan melalui command eviews yang terdapat pada direktori panel 

(Winarno, 2009). Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi 

Square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel 
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independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka 

model yang tepat adalah model fixed effect. Sedangkan sebaliknya bila nilai 

statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model random effect. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman 

(Random Effect vs Fixed Effect), yaitu: 

a) Jika H0 diterima, maka model random effect. 

b) Jika H0 ditolak, maka model fixed effect. 

3.8  Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu 

corporate social responsibility, good corporate governance, leverage, ukuran 

perusahaan, dan kebijakan deviden terhadap variabel dependen yaitu nilai 

perusahaaan. Untuk menguji signifikasi pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y) baik secara parsial maupun secara bersama-sama 

dilakukan dengan Koefisien Determinasi (R2), uji parsial (uji t), dan uji simultan 

(uji F). 

3.8.1  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) adalah hubungan keterkaitan antara dua variabel atau 

lebih. Hasil korelasi positif mengartikan bahwa semakin besar nilai variabel 1 

menyebabkan makin besar pula nilai variabel 2. Korelasi negatif mengartikan 

bahwa makin besar nilai variabel 1 makin kecil nilai variabel 2. Sedangkan 

korelasi nol mengartikan bahwa tidak ada atau tidak menentunya hubungan dua 

variabel. 
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Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati nol, maka 

semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel 

dependen. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati satu maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

independen terhadap variabel dependen. Koefesien determinasi dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝑅2 =
𝛽1 ∑ 𝑋1𝑌+𝛽2 ∑ 𝑋2𝑌+𝛽3 ∑ 𝑋3𝑌+𝛽4 ∑ 𝑋4𝑌+𝛽5 ∑ 𝑋5𝑌

∑ 𝑌2     ......................................     (3.16) 

Keterangan: 

𝛽1−5: Koefisien Regresi Berganda Variabel X1-X5 

X1      : Corporate Social Responsibility 

X2       : Good Corporate Governance 

X3       : Leverage 

X4       :  Ukuran Perusahaan 

X5       :  Kebijakan Dividen 

Y       :  Nilai Perusahaan 

Tabel 3.3 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,001 – 0,200 Sangat Lemah 

0,201 – 0,400 Lemah 

0,401 – 0,600 Cukup Lemah 

0,601 – 0,800 Kuat 

0,801 – 1,000 Sangat Kuat 

      Sumber: Triton (2006) 

 

 



69 
 

 

3.8.2  Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel 

dependen (Ghozali, 2005). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara 

signifikasi. Uji  F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 

analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas penyebut 

df2=(n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier dan 

n merupakan jumlah pengamatan. Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐹 =  
𝑅2𝑘

1−𝑅2 𝑛−𝑘−1⁄
    ..................................................................................   (3.17) 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

k = Jumlah variabel bebas  

R2 = Koefisien determinasi 

 

Formula hipotesis:  

1. H0: Corporate social responsibility, good corporate governance, leverage, 

ukuran perusahaan, kebijakan dividen secara simultan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Ha:

  

Corporate social responsibility, good corporate governance, leverage, 

ukuran perusahaan, kebijakan dividen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika F hitung < F tabel, maka variabel independen secara simultan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima).  

Jika F hitung > F tabel, maka variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak).  

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan 

adalah: 

Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak. 

3.8.3  Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh variabel independen dapat menerangkan variabel dependen secara 

individual. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 

analisis (α) 5%, derajat kebebasan (degree of freedom) yang digunakan adalah   

df1= n-k. Taraf nyata inilah yang akan digunakan untuk mengetahui kebenaran 

hipotesis. Nilai t dapat dirumuskan sebagai berikut: 

t = 
𝑋−µ

𝑆/√𝑛
       ...................................................................................................  (3.18) 

Keterangan : 

X = Rata-rata Hitung Sampel  

µ  = Rata-rata Hitung Populasi 

S  = Standar Deviasi Sampel  

n  = Jumlah Sampel  

Formula hipotesis: 
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1. H0: 

 

 

2. Ha: 

Corporate social responsibility, good corporate governance, leverage, 

ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Corporate social responsibility, good corporate governance, leverage, 

ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

 


