
 

59 
Bella Tamara Simamora, 2017 
PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.      Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin 

timbul selama proses penelitian, hal ini penting karena desain penelitian 

merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan 

pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sebagai alat 

untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian (Sugiyono, 2010). 

Sehingga desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai 

dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisis data yang diteliti pada periode tertentu. 

Adapun dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan yakni metode 

deskriptif dan merode verifikatif. Pengertian metode deskriptif yang dikemukakan 

oleh Sugiyono (2010:29), “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Metode deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah pada penelitian serta menarik 

kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan diproses sesuai 

dengan teori-teori yang bersangkutan. Metode deskriptif pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai profitabilitas yang dihitung 

dengan ROA, ukuran perusahaan dengan Ln_Total Asset dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2010-2014. Sedangkan pengertian metode verifikatif 

menurut Masyhuri (2008: 45), “Metode verifikatif yaitu memeriksa benar 

tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan 

yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa 

dengan kehidupan. 
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Menurut Hasan (2009: 11), “Metode verifikatif yaitu metode untuk menguji 

kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan digunakan 

untuk menguji hipotesis menggunakan perhitungan statistik”. Penelitian ini 

digunakan untuk menguji pengaruh antara profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR. 

B.  Operasional Variabel 

 Operasional variabel digunakan dalam menentukan jenis, indikator, serta 

skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian 

hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar serta sesuai 

dengan judul penelitian. 

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2010:58) adalah: 

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Adapun variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

variabel, diantaranya : 

1. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2010:59) mendefinisikan variabel bebas/indepen 

adalah “Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas (independent variable) merupakan suatu variabel 

dimana keberadaanya tidak dipengaruhi oeh variabel yang lain serta suatu 

variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Dalam hal ini variabel bebas 

yang akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah data yang 

menjadi variabel bebas (variabel X) yaitu profitabilitas dan ukuran 

perusahaan yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

a. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memeperoleh 

laba selama periode tertentu dari setiap aktiva serta sumber daya yang 

ada. Dalam penelitian ini profitabilitas di ukur dengan menggunakan 

ROA (Return On Assets). Rasio ini penting bagi pihak manajemen dalam 
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mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam 

mengelola seluruh aktiva perusahaan.  

b. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dalam mengklasifikasikan 

besar kecilnya suatu perusahaan yang dinyatakan dalam total asset 

maupun total penjualan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan 

diproksikan dengan Ln_Total Asset. Nilai total asset digunakan sebagai 

indikator yang mengukur ukuran perusahaan karena nilainya lebih stabil 

dibandingkan dengan indikator lainnya.  

2. Variabel Dependen (variabel Y)  

    Menurut Sugiyono (2010:59) variabel dependen atau variabel terikat 

adalah “Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas”. Adapun variabel dependen dalam penelititan ini adalah 

aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial / Corporate Social 

Responbility perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

dapat diukur menggunakan indeks CSRDI (Corporate Social Responbility 

Disclosure Index) berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiative).  

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Skala 

Profitabilitas 

(X1) 
Return On Assets (ROA) Rasio 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

 

Ln_Total Aset Rasio 

Pengungkapan CSR 

(Y) 

 

1) Indikator Ekonomi 

(economic indicator) 

2) Indikator Lingkungan 

(environment indicator) 

Rasio 
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C.  Populasi dan Sampel 

1.   Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 2010:118), Sedangkan menurut 

Sukmadinata (2011:250) mengemukakan bahwa populasi adalah “kelompok besar 

dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian kita”. Dengan kata lain, populasi 

merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada diwilayah penelitian, maka penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi 

sensus (Arikunto, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 

41 perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

 

 

Variabel Indikator Skala 

Pengungkapan CSR 

(Y) 

 

3) Indikator Sosial (social 

indicator) yang terdiri 

dari sub-kategore yakni : 

a) Praktik 

Ketenagakerjaan 

(Labor Practice and 

Decent Work) 

b) Hak Asasi Manusia 

(Human Rights) 

c) Masyarakat 

(Society) 

d) Tanggung Jawab 

atas Produk 

(Product 

Responbility) 

Rasio 
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Tabel 3.2  

Daftar Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Subsektor 

1 ADRO Adro Energy Tbk Batubara 

2 ARII Atlas Resources Tbk Batubara 

3 ATPK Bara Jaya International Tbk Batubara 

4 BORN Borneo Lumbung Energy & 

Metal Tbk 

Batubara 

5 BRAU Berau Coal Energy Tbk Batubara 

6 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk Batubara 

7 BUMI Bumi Resources Tbk Batubara 

8 BYAN Bayan Resources Tbk Batubara 

9 DEWA Darma Henwa Tbk Batubara 

10 DOID Delta Dunia Makmur Tbk Batubara 

11 GEMS Golden Energy Mines Tbk Batubara 

12 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk Batubara 

13 HRUM Harum Energy Tbk Batubara 

14 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Batubara 

15 KKGI Resources Alam Indonesia Tbk Batubara 

16 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk Batubara 

17 MYOH Samindo Resources Tbk Batubara 

18 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk Batubara 

19 PTBA Tambang Batubara Bukit 

Asam (Persero) Tbk 

Batubara 

20 PTRO Petrosea Tbk Batubara 

21 SMMT Golden Eagle Energy Tbk Batubara 

22 TKGA Permata Prima Sakti Tbk Batubara 

23 TOBA Toba Bara Sejahtra Batubara 

24 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk Minyak & Gas Bumi 

25 BIPI Benakat Integra Tbk Minyak & Gas Bumi 

26 ELSA Elnusa Tbk Minyak & Gas Bumi 

27 ENRG Energi Mega Persada Tbk Minyak & Gas Bumi 

28 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk Minyak & Gas Bumi 

29 MEDC Medco Energi International 

Tbk 

Minyak & Gas Bumi 

30 RUIS Radiant Utama Interisco Tbk Minyak & Gas Bumi 

31 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk Logam & Mineral Lainnya 

32 CITA Cita Mineral Investindo Tbk Logam & Mineral Lainnya 

33 CKRA Cakra Mineral Tbk Logam & Mineral Lainnya 

34 DKFT Central Omega Resources Tbk Logam & Mineral Lainnya 
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35 INCO Vale Indonesia Tbk Logam & Mineral Lainnya 

36 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk Logam & Mineral Lainnya 

37 PSAB J Resources Asia Pasific Tbk Logam & Mineral Lainnya 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Subsektor 

38 SMRU SMR Utama Tbk Logam & Mineral Lainnya 

39 TINS Timah (Persero) Tbk Logam & Mineral Lainnya 

40 CTTH Citatah Tbk Batu-batuan 

41 MITI Mitra Investindo Tbk Batu-batuan 

3.3.2 Sampel 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian besar dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajaari semua 

yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut 

(Sugiyono, 2010). 

Menurut Notoatmodjo (2010), sampel adalah objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian ini diambil dengan cara 

purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu suatu metode pengambilan 

sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri. Sugiyono(2010:85) menjelaskan sebagai berikut : “Sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel denganpertimbangan tertentu”. Berdasarkan ciri 

atau sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya dan sesuai dengan tujuan 

penelitian serta memenuhi kriteria inklusi penelitian. 

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2014 

2. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI menerbitkan laporan 

keuangan tahunan selama periode 2010-2014  

Sumber : IDX Yearly Statistics tahun 2010-2014 (data diolah – diakses 18 Mei 2016) 
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3. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI yang mengungkapkan 

corporate social responsibility dalam laporan tahunan selama periode 2011-

2015. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah sejumlah 29 perusahaan dalam kurun waktu lima tahun yakni dari periode 

2010 sampai 2014 sehingga terdapat sebanyak 140 data observasi sehingga data 

yang digunakan pada penelitian ini berupa data panel 

Adapun perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Daftar Perusahaan Pertambangan yang dijadikan Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Emiten 
Nama Emiten Subsektor 

1 ADRO Adaro Energy Tbk Batubara 

2 ATPK ATPK Resources Tbk Batubara 

3 BRAU Berau Coal Energy Tbk Batubara 

4 BUMI Bumi Resources Tbk Batubara 

5 BYAN Bayan Resources Tbk Batubara 

6 DEWA Darma Henwa Tbk Batubara 

7 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk Batubara 

8 HRUM Harum Energy Tbk Batubara 

9 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Batubara 

10 KKGI Resources Alam Indonesia Tbk Batubara 

11 MYOH Samindo Resources Tbk Batubara 

12 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk Batubara 

13 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk 

Batubara 

14 PTRO Petrosea Tbk Batubara 

15 SMMT Golden Eagle Energy Tbk Batubara 

16 ARTI Ratu Prabu Energy Tbk Minyak & Gas Bumi 

17 ELSA Elnusa Tbk Minyak & Gas Bumi 

18 ENRG Energi Mega Perkasa Tbk Minyak & Gas Bumi 

19 MEDC Medco Energy International Tbk Minyak & Gas Bumi 

20 RUIS Radiant Utama Interisco Tbk Minyak & Gas Bumi 

21 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk Logam & Mineral Lainnya 

22 CITA Cita Mineral Investindo Tbk Logam & Mineral Lainnya 

23 CKRA Cakra Mineral Tbk Logam & Mineral Lainnya 

24 DKFT Central Omega Resources Tbk Logam & Mineral Lainnya 
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25 INCO Vale Indonesia Tbk Logam & Mineral Lainnya 

26 PSAB J Resources Asia Pasific Tbk Logam & Mineral Lainnya 

27 TINS Timah (Persero) Tbk Logam & Mineral Lainnya 

28 CTTH Citatah Tbk Batu-batuan 

29 MITI Mitra Investindo Tbk Batu-batuan 

Sumber : IDX Yearly Statistics tahun 2010-2014 (data diolah – diakses 18 Mei 

2016) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan Pada penelitian ini, pengumpulan data yang diperlukan 

menggunakan metode dokumentasi. Arikunto (2010:247) metode dokumentasi 

adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2005:133) 

menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku 

mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Jadi 

metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber yang 

berkaitan dan sesuai dengan variabel yang diteliti.Adapan jenis data pada 

penelitian ini berupa jenis data sekunder yakni laporan tahunan periode 2010-

2014 pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh dari situs resmi yakni www.idx.co.id berupa 

laporan keuangan atau laporan tahunan (annual report) perusahaan pertambangan 

tahun 2010 sampai tahun 2014. 

Dalam mendeskripsikan Pengungkapan Corporate Social Responbility 

digunakan indikator pada GRI dengan total keseluruhan sebanyak 91 item 

pengungkapan CSR. Dalam menentukan nilai pengungkapan CSR dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan sosial dan lingkungan perusahaan dalam 

laporan tahunannya dengan index standar GRI. Cara yang dilakukan adalah 

memberikan poin 1 apabila perusahaan mengungkapkan suatu item pengungkapan 

CSR berdasarkan indikator GRI dan memberikan poin 0 bagi perusahaan yang 

tidak mengungkapkan. Kemudian poin dijumlahkan dengan formula:  

 

CSRDI =
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
 

                                                           

(Kha

rism

a 

http://www.idx.co.id/
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      (Sayekti dan Wondabio,2007) 

 

 

Keterangan : 

CSRDI :   Pengungkapan Corporate Social Responsibility Index 

    perusahaan i periode t 

𝑛𝑗         :    jumlah item untuk perusahaan j, nj=91 

Xij     :  1 = jika item I diungkapkan; 0 = jika item I tidak diungkapkan,    

dengan demikian, 0 < CSDIj  < 1 

 

E.  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis data digunakan untuk mengolah data sehingga memberikan 

informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Menurut Sugiyono (2013:428), 

analisis data merupakan proses mecari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.  

Dari penjelasan diatas, adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini yakni : 

1. Memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti 

antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan dan aktivitas tanggung jawab 

sosial perusahaan 

2. Melakukan perhitungan besaran nilai dari indikator variabel, dimana 

profitabilitas dihitung menggunakan indikator return on assets, ukuran 
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perusahaan dihitung dengan Ln_Total aset, dan untuk menghitung aktivitas 

tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan indikator yang ditetapkan 

GRI. 

3. Mengolah data dari hasil perhitungan dan membuat persamaan regresi dari 

nilai-nilai data tersebut 

4. Melakukan pengujian statistik untuk menguji statistik yang dibuat sebelumnya 

serta melakukan analisis dari pengujian statistik tersebut 

5. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

Dari uraian diatas, diketahui bahwa analisis data merupakan suatu rangkaian 

pengolahan data yang dilakukan hingga pengambilan kesimbulan dari tahap 

pengujian hipotesis. Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik.  

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2012:89) meyatakan bahwa  

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau 

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 

Dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan klasifikasi dan 

analisis/pengolahan data serta membuat kesimpulan dan laporan dengan 

tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara 

objektif dalam suatu deskripsi situasi.    

Analisis deskriptif juga memberi gambaran mengenai perkembangan 

variabel-variabel yang diteliti melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum-minimum. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai 

berikut : 

a. Nilai Maksimum  

Nilai maksimum adalah nilai terbesar atau tertinggi dari keseluruhan 

data yang dianalisis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

nilai maksimum dari variabel penelitian yakni nilai maksimum dari 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR. 

b. Nilai Minimum 
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 Nilai minimum adalah nilai terkecil  atau terendah dari keseluruhan 

data yang dianalisis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

nilai minimum dari variabel penelitian yakni nilai minimum dari 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR. 

c. Rata-rata (mean) 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

 

 

Keterangan : 

�̅� = Rata-rata (mean) 

𝛴 = Epilson (jumlah) 

𝑥𝑖 = Nilai ke i sampai ke n 

𝑛 = Banyak data 

 

d. Nilai tengah (median) 

 

 

  (Sudjana, 2004:125) 

Keterangan : 

Me = Median 

b  = Batas bawah dari kelas interval yang beriris median 

(kelas median) 

n = Banyak data, yakni jumlah frekuensi (ukuran sampel) 

F = Jumlah frekuensi semua kelas interval dengan tanda kelas 

yang lebih kecil dari tanda  kelas untuk kelas median 

f = Frekuensi kelas median 

(Sudjana, 2002:67) 
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p = Panjang kelas median 

 

e. Standar Deviasi 

Standar deviasi bisa dartikan sebagai jarak rata-rata penyimpangan 

antara nilai hasil pengukuran dengan nilai rata-rata. Data dengan nilai 

simpangan baku yang semakin kecil maka akan semakin akurat dan 

menunjukan distribusi data yang semakin mendekati normalitas. Rumus 

dalam mencari simpangan baku adalah: 

 

𝒔 =  √
(∑ (𝑦𝑖−�̅�𝑛

𝑖=1 )2)

𝑁−1
 

 

(Sarwono, 2016:57) 

 

Dimana: 

s = Simpangan Baku 

yi = Data ke i 

�̅� = Rata-rata 

f. Skewness (Kemiringan) 

Skewness merupakan derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika nilai 

skewness sebesar nol, maka distribusi data akan membentuk kurva 

simetris. Model positif terjadi apabila kurvanya mempunyai ekor 

memanjang ke sebelah kanan, sebaliknya jika ekornya memanjang ke 

sebelah kiri maka diperoleh nilai negatif. Sehingga untuk mengetahui 

derajat kemiringan digunakan rumus berikut. 

 

𝒔 =  
𝟏

𝑵
∑ (

𝓨𝒊−�̅�

�̂�
)

𝟑
𝑵
𝒊=𝟏  
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 (Sarwono, 2016:57) 

g.  Kurtosis 

Kurtosis merupakan derajat keruncingan suatu distribusi. Tingkat 

keruncingan diukur dengan membandingkan bentuk keruncingan kurva 

distribusi data dengan kurva normal. Jika nilai kurtosis sebesar 3, maka 

distribusi akan membentuk kurva mesokurtis (normal).  Jika nilainya 

kurang dari 3 maka distribusi data akan mendatar (platykurtis), sebaliknya 

jika nilainya lebih besar dari 3 maka distribusi data akan meruncing 

(leptokurtis). Sehingga untuk mengetahui derajat keruncingan suatu 

distribusi digunakan rumus berikut 

 

𝑲 =  
𝟏

𝑵
∑ (

𝓨𝒊−�̅�

�̂�
)

𝟒
𝑵
𝒊=𝟏  

 

        (Sarwono, 2016:57) 

 

2. Analisis Statistik 

Dalam penelitian metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan data panel. Menurut Sugiyono (2014:277), analisis regresi 

berganda, yaitu: “Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau 

lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya)”. Adapun tujuan dari analisis regresi ini yakni untuk mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. 

Sebelum melakukan uji regresi berganda maka, metode mensyaratkan untuk 

melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2011: 

105). Berikut ini merupakan penjabaran serta langkah-langkah pada uji asumsi 

klasik yang harus dilakukan. 
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a.   Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

menggunakan Multiple Linear Regression sebagai alat untuk menganalisis 

pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Hasil pengujian hipotesis yang baik 

adalah pengujian yang tidak melanggar asumsi klasik yang mendasari model 

regresi. Berikut ini merupakan beberapa uji asumsi klasik yang perlu dipenuhi 

yang  terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan 

uji autokolerasi. 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel 

dependen dan independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak.Data 

yang baik adalah data yang memenuhi distribusi normal.Apabila asumsi ini 

dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid.Pada penelitian metode yang 

digunakanadalah uji normalitas Jarque-Bera (JB) test. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan membandingkan Jarque-Bera (JB)  dengan Chi Squares 

tabel dengan taraf signifikansi 5%. 

Hipotesis yang digunakan: 

𝐻0 : Data tidak berdistribusi normal 

𝐻1 : Data berdistribusi normal 

Berikut ini rumus pengujian normalitas dengan menggunakan rumus 

uji statistik Jarque Beraantara lain : 

 

 

 

(Rohmana, 2010:53) 

Keterangan : 

S = koefisien skewness 

K = koefisien kurtosis 

𝑱𝑩 = 𝒏  [
𝑺𝟐

𝟔
+ 

(𝑲 − 𝟑)𝟐

𝟐𝟒
] 
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Adapun kriteria keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

- Jika hasil JB hitung > Chi Square tabel, maka 𝐻0 diterima yang berarti 

data berdistribusi normal 

- Jika hasil JB hitung ≤ Chi Square tabel, maka 𝐻0 ditolak yang berarti 

data tidak berdistribusi normal. 

 

 

 

2)  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan terdapat korelasi yang kuat antarvariabel 

independen.Apabila terdapat korelasi yang kuat, maka asumsi klasik tidak 

terpenuhi. Model regresi yang baik merupakan model yang tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai koefisien korelasi antar variabel independen.  

Apabila terjadi Multikolinearitas menurut Gujarati (2010) disarankan 

untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

a. Adanya informasi sebelumnya (informasi apriori)  

b. Menghubungkan data cross sectional dan data urutan waktu, yang dikenal 

sebagai penggabungan data (pooling the data)  

c. Mengeluarkan satu variabel atau lebih.  

d. Transformasi variabel serta penambahan variabel baru.  

Adapun cara untuk mengetahui multikolinearitas, antara lain: 

a) Jika nilai dari korelasi antar variabel independen kurang dari 0,80 (< 0,80), 

maka tidak terjadi multikolinearitas 

b) Jika nilai dari korelasi antar variabel independen lebih dari 0,80 (> 0,80), 

maka terjadi multikolinearitas 

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah 

sebagai berikut: 
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a) Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang 

tinggi. 

b) Menambah jumlah observasi. 

c) Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma 

natural, akar kuadrat atau bentuk first difference delta. 

 

3)  Uji Heteroskedestisitas 

Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain (Umar, 2008:84). Apabila varians dari suatu residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut 

homoskidestisitas. Sedangkan untuk varians yang berbeda disebut 

heteroskidestisitas. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang 

tidak heterokidestisitas atau homoskidestisitas.  

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji Park Gleyser 

dengan cara mengkorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-

masing variabel independen. Jika hasil probabilitasnya memiliki nilai 

signifikansi > nilai alphanya (0,05), maka model tidak mengalami 

heteroskedastisitas (Edi dan Djojo, 2012:93). Adapaun pengujian ini 

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

𝐻0 : Tidak ada heterokidestisitas 

𝐻1 : Terdapat heterokidestisitas 

Beberapa alternatif solusi apabila model menyalahi asumsi 

heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk 

logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif. Atau 

dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang 

mengalami gangguan heteroskedastisitas. 

 

4) Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam analisis regresi 

linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data 

yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2008:86). Model regresi 

yang baik adalah model analisis yang terbebas dari autokorelasi.Pada 

penelitian ini, model yang akan digunakan dalam pengujian autokorelasi 

menggunakan uji Durbin-Watson. Adapun dalam pengambilan keputusan 

pengujian autokorelasi ini, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Jika DW < dL, maka terdapat korelasi positif. 

b) Jika dL ≤ DW ≤ dU, maka tidak dapat mengambil kesimpulan. 

c) Jika dU < DW < 4 – dU, maka tidak terdapat korelasi positif maupun 

negatif. 

d) Jika 4 – dU ≤ DW ≤ 4 – dL, maka tidak dapat mengambil kesimpulan. 

e) Jika DW > 4 – dL, maka terdapat korelasi negatif. 

Adapun beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah 

dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model 

regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (generalized difference 

equation). Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag 

dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data 

observasi menjadi berkurang 1. 

 

b.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi Linier Berganda atau multiple dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal dua Sugiyono (2012:277). Dalam penelitian ini 

terdapat dua indikator dalam perhitungan variabel independen yakni profitabilitas 

dan ukuran perusahaan dan satu variabel dependen yakni tanggung jawab sosial 

perusahaan sehinga pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan dengan uji 

regresi linear berganda/multiple. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu data panel sehingga analisis yang diguanakan pada penelitian ini adalah 

analisis regresi multiiple untuk data panel dengan menggunakan Eviews. Rosadi 
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(2012:271) menyatakan bahwa data panel merupakan kombinasi dari data time 

series dan cross section dan model yang digunakan untuk menganalisis data panel 

disebut sebagai model data panel. Berikut ini merupakan rumus regresi linier 

berganda : 

�̂� =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊𝒕 +  𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊𝒕 + ⋯ +  𝜷𝒌𝑿𝒌𝒊𝒕 + 𝝁𝒊𝒕  

(Gujarati, 2004:643) 

Keterangan: 

�̂�  : Variabel dependen 

𝑿𝟏, 𝑿𝟐  : Variabel independen 

 𝜷𝟎  : Nilai variabel dependen jika variabel independen bernilai 0 

𝜷𝟏, 𝜷𝟐  : Koefisien Regresi variabel independen 

 

Dalam penelitian ini, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑪𝑺𝑹𝑫𝑰𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝝁𝒊𝒕 

Dimana: 

𝑪𝑺𝑹𝑫𝑰     : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Variabel    dependen)  

𝑹𝑶𝑨         : Profitabilitas (Variabel Independen 1) 

𝑺𝑰𝒁𝑬      : Ukuran perusahaan (Variabel Independen 2) 

 𝜷𝟎      : Nilai Konstanta  

𝜷𝟏, 𝜷𝟐      : Koefisien Regresi variabel independen 

 

Pada penelitian ini menggunakan banyak perusahaan dan banyak tahun 

sehingga menggunakan analisis regresu data panel. Dimana analisis regresi 

dengan data panel dapat dilakukan dengan beberapa metode. Menurut Yamin 

(2011:200) metode tersebut adalah : 

a) Metode Common Effect 

Dalam estimasi data panel dilakukan dengan mengkombinasikan data time 

series dan data cross-section menggunakan metode Ordinary Least Square 

(OLS), dimana pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu atau 

waktu. Berikut ini rumus regresi menggunakan metode Common Effect yakni : 
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CSRDI𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1ROA𝑖𝑡 + 𝛽2SIZE𝑖𝑡 + e𝑖𝑡 

                           (Rohmana 2010:233) 

    

Dimana i menunjukan objek dan t menunjukan waktu. Dalam estimasi 

common effect diasumsikan bahwa intersep dan slope (koefisien regresi) tetap 

untuk perusahaan dan waktu. 

 

b) Metode Fixed Effect 

Dalam metode ini perusahaan diasumsikan memiliki intersep yang berbeda, 

tetapi memiliki slope regresi yang sama. Variabel dummy (variabel 

contoh/semu) digunakan untuk membedakan individu atau perusahaan satu 

dengan lainnya sehingga metode ini juga disebut dengan Least Square 

Dummy Variables (LSDV). Dimana persamaannya : 

 

𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 + 𝛽1ROA𝑖𝑡 + 𝛽2SIZE𝑖𝑡 +β3d1i + β4d2i + β5d3i.....   β29d12i +eit 

(Rohmana 2010:234) 

Variabel dummy 𝑑1𝑖 = 1 untuk perusahaan ADRO dan 0 untuk perusahaan 

lainnya  

Variabel dummy 𝑑2𝑖 = 1 untuk perusahaan ATPK dan my 0 untuk variabel 

lainnya 

 Variabel dummy 𝑑3𝑖 = 1 untuk perusahaan BRAU dan 0 untuk perusahaan 

lainnya dan seterusnya. 

 

c) Model Ramdom Effect 

Dalam metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan 

antarwaktu dan antarindividu/antarperusahaan. Model ini mengasumsikan 

bahwa setiap variabel mempunyai perdedaan intersep tersebut bersifat random 

atau stokastik. Model random effect tersebut yaitu : 
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𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1ROA1𝑖𝑡 + 𝛽1SIZE2𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

      

     (Rohmana 2010:237) 

Dimana : 𝑣𝑖𝑡 =  𝑒𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Pada metode ini, residual 𝑣𝑖𝑡 terdiri atas dua komponen, yaitu residual 𝑒𝑖𝑡 

yang merupakan residual menyeluruh sebagai kombinasi time series dan 

cross-section, serta residul 𝑢𝑖𝑡 sebagai residual setaip individu/perusahaan. 

 

Dalam menganalisis data panel dilakukan dengan memilih satu metode 

yang paling tepat dari tiga metode diatas. Berikut ini terdapat langkah-langkah 

untuk menentukan model pemilihan estimasi dalam regresi liner berganda adalah 

sebagai berikut : 

a) Uji Chow 

Uji signifikansi fixed effect (Uji F) atau uji chow digunakan untuk mengetahui 

model regresi data panel yang lebih baik antara common effect atau fixed 

effect.  

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : Model common effect 

H1 : Model fixed effect 

 

𝐹𝑡𝑒𝑠𝑡 =  
(𝑆𝑆𝑅𝐶𝐸 − 𝑆𝑆𝑅𝐹𝐸)/(𝑛 − 1)

(𝑆𝑆𝑅𝐶𝐸)/(𝑛𝑇 − 𝑛 − 𝑘)
 

 

        (Yamin, 2011: 201) 

Kriteria Penilaian yang digunakan dalam uji Chow antara lain : 

a) Jika Ftest > Ftabel (α/2, n-1, nT – n – k) maka H0 diterima; sehingga yang 

digunakan adalah model common effect 
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b) Jika hasil uji Chow menyatakan Ho ditolak, maka maka dilanjutkan 

menganalisis regresi data panel dengan metode random effect  

 

c) Uji Lagrange Multiplier (Uji LM) 

Dalam Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model random effect 

lebih baik dari metode common effect atau fixed effect. Uji ini didasarkan pada 

nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung dengan 

rumus : 

 

𝐿𝑀 =  
𝑛𝑇

2(𝑇 − 1)
[
Σ𝑖=1

𝑛  (𝑇 �̅�𝑖)
2

Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑡=1

𝑇 𝑒𝑖𝑡
2 − 1]

2

 

         

(Rohmana, 2010: 243) 

 

Keterangan: 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

e = residual metode common effect 

 Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Model common effect 

H1 : Model random effect 

 

Uji LM didasarkan pada distribusi Chi Squares  dengan degree of fredom (df) 

sebanyak jumlah variabel independen. Dengan kriteria sebagai berikut : 

a) Jika LMstat ≤ nilai statistik kritis chi-kuadrat, maka H0 diterima  

b) Jika 𝐿𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡 > nilai statistik kritis chi-kuadrat, maka 𝐻0 ditolak 

 

d) Uji Hausman 
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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 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. 

Hipotesis : 

H0 : Model random effect 

H1 : Model fixed effect 

 

W =  𝑥2[K] =  [𝛽,̂ �̂�𝐺𝐿𝑆]𝛴−1[�̂�, �̂�𝐺𝐿𝑆] 

       

(Juanda dan Junaidi, 2012:184) 

Kriteria penilaian dalam model Fixed effect antara lain : 

a) Jika hasil pengujian menunjukan p-value > 5% maka H𝑂 diterima 

sehingga dapat menggunakan model random effect.  

b) Jika p-value ≤ 5%, maka 𝐻𝑜 ditolak maka model yang digunakan adalah 

model fixed effect 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan 

suatu keputusan, yakni keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 

(Hasan, 2006:11). Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan 

uji statistik t (t-test) dan uji statistik F (F-test) dengan tingkat signifikansi (α) 5% 

atau 0.05. 
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a. Uji keberartian regresi (Uji F)  

Uji statistik F digunakan untuk  mengetahui apakah model regresi yang 

dikemukakan berarti atau tidak. Uji F bertujuan untuk menguji variabel X 

(independen) secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap variabel Y 

(dependen). Dalam melakukan uji statistik F menggunakan taraf signifikansi 

sebesar 5%. Adapun hipotesis yang digunakan pada uji keberartian regresi 

adalah sebagai berikut: 

𝐻0  : Regresi tidak berarti 

𝐻1  : Regresi berarti 

 

Rumus penggunaan uji F dapat dilihat sebagai berikut: 

𝐹 =  
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 / 𝑘

𝐽𝐾𝑠 / (𝑛 − 𝑘 − 1)
 

  (Sudjana, 2003:91) 

 

 

Keterangan: 

Freg = F hitung 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 = jumlah kuadrat regresi 

𝐽𝐾𝑠 = jumlah kuadrat residual 

N  = jumlah sampel 

k  = jumlah variabel 

 

Dimana: 

        𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔         = b1 ∑ x1y + b2 ∑ x2y 

𝐽𝐾𝑠 = ∑(𝑌 − �̅�)2           atau                   𝐽𝐾𝑠 = (∑ 𝑌2 −
(Σ𝑌)2

𝑛
) − 𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan 

nilai F menurut tabel.  

Adapun kriteria keputusannya adalah sebagai berikut: 
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1) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 ditolak. 

2) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻0 diterima. 

 

b. Uji keberartian koefisien regresi (uji t) 

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen 

secara inividual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini 

digunakan untuk menguji secara parsial setiap variabel serta menunjukkan 

tingkat signifikansi pengaruh variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap variabel pengungkapan csr. Adapun langkah-langkah untuk 

pengujian tersebut yaitu: 

1) Merumuskan Hipotesis 

 H0 : β1 = 0, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR 

H1 : β1 > 0, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR 

 H0 : β 2 = 0, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan    

         CSR 

H1 : β 2 > 0, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan                                                                      

CSR 

 

2) Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu α sebesar 0,05 (5%) 

3) Menganalisis hasil pengujian. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung t hitung yakni :  

t = 
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖

 (dengan derajat bebas n-2) 

        (Sanusi, 2013: 134) 

Keterangan: 

𝑏𝑖  = koefisien regresi 

𝑆𝑏 𝑖  = standar eror untuk koefisien regresi (b) 

 

Dimana untuk menghitung 𝑆𝑏 𝑖 digunakan rumus: 
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𝑆𝑏 𝑖
2 =

𝑆𝑦.12
2

Σ𝑥𝑖𝑗
2 (1 − 𝑅𝑖

2)
 

(Sudjana, 2003: 110) 

Untuk menghitung 𝑆𝑦.12
2  menggunakan rumus: 

 

𝑆𝑦.12
2 =

𝐽𝐾𝑠

(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

(Sudjana, 2003: 110) 

 

 

Untuk menghitung 𝑅2 menggunakan rumus: 

 

𝑅2 =
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔

Σ𝑦2
 

(𝑆𝑢𝑑𝑗𝑎𝑛𝑎, 2003:107) 

Untuk menghitung Σ𝑥𝑖𝑗  menggunakan rumus: 

Σ𝑥𝑖𝑗
2 = Σ𝑋2 −

(Σ𝑋)2

𝑛
 

(𝑆𝑢𝑑𝑗𝑎𝑛𝑎, 2003:77) 

Setelah mengetahui nilai t, nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 kemudian dibandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

(taraf signifikansi 5%) dengan ketentuan kriteria keputusan yang diambil 

antara lain: 

1) Jika thitung> ttabel atau thitung < -ttabel, maka  𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. 

2) Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka 𝐻0  diterima dan 𝐻1 ditolak. 

 


