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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian memberikan panduan berpikir dalam kegiatan penelitian, 

sehingga penelitian dapat berjalan secara efektif dan sistematis. Metode akan 

memberikan alur-alur yang harus dilalui peneliti, sehingga konsistensi penelitian akan 

tetap terjaga. Metode merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan sedangkan 

peneliti berarti penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 

untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta 

sistematis. Metode penelitian digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan dan 

kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

“explanatory research”. Menurut Gozali (2006), explanatory research digunakan 

untuk menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. Alasan utama pemilihan jenis explanatory ini adalah untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Diharapkan melalui hipotesis tersebut dapat dijelaskan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Menurut Sugiyono (2007), explanatory research adalah penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menerangkan suatu gejala dan keadaan yang diteliti 

seperti apa adanya dan sekaligus menerangkan latara belakang yang menimbulkan 
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gejala dan keadaan tersebut. Penelitian ini mengakumulasi data dan memberikan 

gambaran tertentu yang berkaitan dengan fakta, dengan cara mengumpulkan data, 

menyusun data, mengklasifikasikan data dan menginterpretasikannya. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian eksplanatory digunakan untuk 

memperoleh kejelasan fenomena yang terjadi di dunia empiris (real world) dan 

berusaha untuk mendapatkan jawaban (verificative), yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel-variabel melalui analisis data dalam 

rangka pengujian hipotesis. 

 Penelitian ini apabila ditinjau dari pendekatan analisis dapat diklasifikasikan ke 

dalam jenis penelitian kuantitatif dimana penelitian ditekankan pada pengujian teori-

teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan analisis hubungan 

kausal, yaitu bagaimana satu variabel mempengaruhi perubahan-perubahan dalam 

variabel lainnya. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh di 

pojok BEI Universitas Brawijaya Malang yang berlokasi di Jalan MT. Haryono 

No.158 Malang, Jawa Timur. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas subyek penelitian dan obyek penelitian. 

Subyek penelitian adalah segala sesuatu yang akan diteliti dan erat hubungannya 



68 
 

dengan permasalahan yang ditetapkan, yaitu pengaruh pengungkapan CSR dan 

kinerja keuangan perusahaan terhadap return saham. Sedangkan obyek penelitian 

adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) di 

Universitas Brawijaya, dengan periode penelitian yang dianalisis pada tahun 2008 

hingga 2010. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif 

yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, dalam hal ini data 

kuantitatif tersebut yaitu return saham, CSRDi (Corporate Social Responsibility 

Disclosure Index), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On Assets), EPS 

(Earning Per Share), PER (Price Earning Ratio) pada perusahaan yang terdaftar di 

Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang 

bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen 

perusahaan dan laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini 

yang meliputi data return saham, CSRDi (Corporate Social Responsibility Disclosure 

Index), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On Assets), EPS (Earning Per 

Share), PER (Price Earning Ratio)) yang bersumber dari Indonesian Stock Exchange 

(IDX) 2012 dan annual report perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI 

selama periode 2008-2010. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini  dengan menggunakan metode : 

1. Metode Studi Pustaka yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan 

mengkaji berbagai literatur pustaka seperti majalah, jurnal, dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan penelitian 

2. Metode Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data 

sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar di Indeks LQ45 BEI periode Tahun 2008-2010. 

 

3.6  Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2007), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemuadian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yag ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Penelitian ini 

menggunakan populasi yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI 

pada tahun 2008-2010 sebanyak 45 perusahaan.  

Pengambilan populasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian ini 

disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI dan di BEI 

periode tahun 2008-2010. 
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2. Merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI dan telah 

mengeluarkan laporan tahuanan (annual report) pada periode tahun 2008-2010. 

3. Merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI dan menyediakan 

laporan keuangan lengkap (termasuk catatan atas laporan keuangan) di 

www.idx.co.id periode tahun 2008-2010. 

4. Perusahaan tersebut mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial (CSR) pada 

laporan tahunan (annual report) selama periode 2008-2010. 

5. Menyajikan Laporan Keuangan dalam mata uang Rupiah.  

 Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 15 perusahaan yang mewakili populasi 

dan memenuhi syarat di atas, sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Populasi Perusahaan 

No. Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1 
Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI yang 

secara berturut-turut selama periode 2008-2010. 
45 

2 
Tidak terdaftar secara berturut-turut pada Indeks LQ45 di 

BEI dari tahun 2008-2010. 
(27) 

3 
Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan dalam 

bentuk satuan mata uang Rupiah. 
(3) 

Populasi yang digunakan dalam penelitian 15 

Sumber: Indonesian Stock Exchange (IDX) 2012. 

Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 

penelitian, maka semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau yang dapat 

disebut pula sebagai sampel jenuh atau sensus. (Sugiyono, 2007) Sensus Jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal 

http://www.idx.co.id/
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ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Berikut merupakan daftar 15 nama populasi perusahaan dalam penelitian ini yaitu:  

 Tabel 3.2 Daftar Nama Populasi Perusahaan 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Jenis Industri 

1 AALI PT. Astra Agro Lestari Tbk. Agriculture, Forestry & Fishing 

2 UNTR PT United Tractors Tbk Automotive and Allied Product  

3 ASII PT. Astra International Tbk.  Automotive and Allied Product  

4 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk.  Banking  

5 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Banking  

6 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Banking  

7 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk.  Banking  

8 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk. Cement 

9 INDF PT. Indofood Sukses Makmur. Tbk.  Food & Beverages  

10 ANTM PT. Aneka Tambang Tbk. Mining & Mining Services  

11 PGAS PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Mining & Mining Services  

12 PTBA PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.  Mining & Mining Services  

13 ISAT PT. Indosat Tbk. Telecommunication 

14 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  Telecommunication  

15 BLTA PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Transportation Services 

  Sumber: Indonesian Stock Exchange (IDX) 2012. 

Penelitian ini menggunakan metode pooled data, yaitu penggabungan antara 

cross section (studi untuk mengetahui hubungan komparatif yang datanya berupa 

beberapa subyek penelitian pada waktu tertentu) dan time series (studi untuk 

mengetahui hubungan komparatif yang datanya dari beberapa subyek penelitian 
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dengan lebih menekankan berupa rentetan waktu) mulai tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2010. Berdasarkan metode pooled data tersebut, maka diperoleh jumlah 

observasi sebanyak 45 (15 sampel x 3 periode). 

 

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Pengertian variabel menurut Kerlinger dalam Sangadji (2010:133) adalah 

konstruk atau sifat yang dapat dipelajari. Sedangkan menurut Kidder dalam Sugiyono 

(2007:32) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas dimana peneliti 

mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Berdasarkan pengertian-pengertian di 

atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai 

dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.  

 

Variabel dalam penelitian adalah:  

a. Variabel Independen (X)  

X1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSRDi) 

X2 : Kinerja Keuangan (Net Profit Margin) 

X3 : Kinerja Keuangan (Return On Assets) 

X4 : Kinerja Keuangan (Earning Per Share) 

X5 : Kinerja Keuangan (Price Earning Ratio) 

b. Variabel dependen (Y)  

Y : Return saham 
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3.7.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh hal-hal lain yang menjadi suatu pokok bahasan (penelitian) atau 

dengan kata lain variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Dalam penelitian ini variabel 

dependennya adalah return saham.  

Return Saham 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen adalah return saham. Rumus 

return saham Return saham biasanya didefinisikan sebagai perubahan nilai antara 

periode t +1 dengan periode t ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi 

selama periode t tersebut. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi 

saham terdiri dari capital gain (loss) dan Yield. Capital gain merupakan selisih 

untung (rugi) dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. 

Yield merupakan persentase penerimaan kas periode terhadap harga investasi 

periodetertentu dari suatu investasi (Jogiyanto,2003:110). Konsep return saham dapat 

digunakan berbagai konsep antara lain return realisasi (actual return) yang merupakan 

capital gain atau capital loss yaitu selisih antara harga saham periode saat ini (Pt) 

dengan harga saham pada periode sebelumnya  (Pt-1). Capital gain merupakan selisih 

dari investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu.  

Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi. Dalam penelitian ini hanya memeperhitungkan  

return saham yang berasal dari  capital gain  tanpa memperhitungkan adanya  deviden 

yield. Karena pada dasarnya dividen yang dibagikan nilainya kecil sehingga tidak 
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terlalu berpengaruh jika tidak ikut diperhitungkan. Selain itu tidak selamanya 

perusahaan membagikan dividen secara periodik pemegang sahamnya. Return 

realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi yang merupakan 

return yang diharapkan oleh investor di masa mendatang. Besarnya actual return 

dapat dihitung dengan rumus:  

    
         

     
 

Keterangan: 

Rit   = Tingkat keuntungan saham i pada periode t (tahunan) 

Pit   = Harga saham penutupan i pada periode t (periode akhir tahun)  

Pit-1  = harga saham penutupan i pada periode sebelumnya (periode akhir tahun 

sebelumnya) 

 

3.7.2 Variabel Independen 

Menurut  Sugiyono (2007), variabel independen merupakan variabel yang 

menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel pengungkapan tanggung jawan sosial 

(CSR) dan kinerja keuangan perusahaansebagai variabel Independen. 

3.7.2.1 Corporate Social Responsibility  

Dalam penelitian ini pengungkapan tanggung jawab sosial (social disclosure) 

merupakan variabel Independen. Pengungkapan tanggung jawab merupakan data 

yang diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya yang meliputi 
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tema lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang 

tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Hal ini dilakukan agar 

terjadi kesinambungan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.  

Seperti yang dikemukakan Elkington dalam Wibisono (2007), jika perusahaan 

ingin bertahan maka perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya profit yang diburu, 

namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan 

ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Sehingga hak masyarakat 

untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan dan keamanan 

mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.  

Instrumen yang digunakan mengacu pada instrumen yang digunakan oleh 

Sembiring (2005) yang terdiri atas 78 item pengungkapan yang dapat dilihat dalam 

lampiran. Pengungkapan CSR diukur dengan sistem checklist item dan menggunakan 

pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 

jika tidak diungkapkan. Rumus perhitungan CSRI adalah sebagai berikut (Haniffa 

et.al, 2005 dalam Indrawati, 2009):  

        
   

  
 

Keterangan:  

CSRDij : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j  

ni           :  jumlah item untuk perusahaan j, ni ≤ 78  

∑Xij      : dummy variable: 1 = jika item i perusahaan j diungkapkan; 0 = jika item i 

perusahaan j tidak diungkapkan. Dengan demikian, 0 ≤ CSRIij ≤ 1 
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3.7.2.2  Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran – ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam 

mengukur kinerja keuangan perlu diakaitkan antara perusahaan dengan pusat 

pertanggungjawaban (Ermayanti, 2009). Penilaian kinerja keuangan merupakan salah 

satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

kepada para pemilik perusahaan.  

Rasio Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh 

gabungan dari likuiditas, manajemen aset dan utang terhadap hasil operasi (Brigham 

dan Houston, 2001). Rasio probabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang 

saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Adapun rasio probabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On 

Assets), ROE (Return On Equity). 

1.   Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh 

dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara 

laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk 

menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang 

telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko.  
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Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah 

penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai 

apakah perusahaan itu profitable atau tidak. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
                              

     
        

2.   Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

didalam menghasilkan keuntungan (return) bagi perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan 

kinerja yang semakin baik (Ang, 1997). Nilai ROA yang semakin tinggi 

menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya 

untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan meningkat (Brigham, 2009). 

Jadi semakin tinggi nilai ROA menu jukka kinerja keuangan perusahaan semakin 

baik. ROA secara matematis dirumuskan sebagai berikut: 

    
                              

           
        

 

Rasio Penilaian Pasar. Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham 

perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan manajemen 

petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu 

serta prospek di masa mendatang (Brigham dan Houston, 2009). Rasio pasar dibagi 

menjadi tujuh jenis, yaitu: Dividend Yield (DY), Dividend per Share (DPS), Earning 
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per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout Ratio (DPR), Book 

Value per Share (BVS), dan Price to Book Value (PBV). Namun dalam penelitian ini 

hanya menggunakan dua jenis yaitu Earning per Share (EPS) dan Price Earning 

Ratio (PER). 

3.   Earning Per Share (EPS)  

Earning per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan jumlah saham beredar. Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006), EPS 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
           

                    
        

Ekspektasi pendapatan yang akan diperoleh merupakan faktor penentu 

harga saham. Saham dengan return tertinggi pada umunya memiliki pendapatan 

yang lebih besar daripada yang diperkirakan, sedangkan saham dengan return 

terendah memiliki pendapatan di bawah perkiraan. Harga saham cenderung 

mengantisipasi dengan cepat pengumumn pendapatan (earning) dengan bergerak 

tepat sebelum pengunguman dilakukan. Jadi earning per share memiliki 

hubungan positif dengan harga saham, sehingga apabila jumlah earning per share 

meningkat maka harga sahamakan naik begitu juga tingkat pengembalian 

investasi, dan sebaliknya.  

4.   Price Earning Ratio (PER)  

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio antara harga saham dengan 

pendapatan setiap lembar saham, dan merupakan indikator perkembangan atau 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (prospects of the firm). 
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Semakin tinggi rasio PER, semakin tinggi pertumbuhan laba yang diharapkan 

oleh pemodal. Dalam Husnan dan Pudjiastuti (2004) rasio PER dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

    
           

                      
        

Rasio ini menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh investor 

dibandingkan dengan laba per lembar saham. Kalau PER perusahaan tinggi, 

berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang besar bagi investor 

(Dharmastuti F, 2004). Sedangkan menurut Tendi dkk (2005), price earning 

ratio merupakan rasio antara harga saham dengan pendapatan setiap lembar 

saham, dan merupakan indikator perkembangan atau pertmbuhan perusahaan di 

masa yang akan datang. Price earning ratio memiliki hubungan positif dengan 

harga saham, sehingga jika price earning ratio meningkat maka harga saham 

juga akan semakin besar, begitu juga tingkat pengembalian investasi saham, dan 

sebaliknya. 

 

3.8 Metode Pengolahan dan Analisis data  

 Metode analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis regresi linier 

berganda dan pengujian statistik. Pengujian statistik dilakukan dengan uji normalitas 

data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji hipotesis. 

Dalam analisis ini digunakan uji regresi yaitu Uji Regresi Simultan (Uji F) dan Uji 

Regresi Parsial (Uji T), serta Uji koefisien determinasi (  ). 
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3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau 

karakteristik data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik 

distribusinya (Jogiyanto, 2003). Statistik ini menyediakan nilai frekuensi, pengukur 

tendensi pusat (measures of central tendency), disperse dan pengukur-pengukur 

bentuk (measures of shape). Statistik ini digunakan untuk menggambarkan dan 

mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Dengan alat analisa ini akan 

menghasilkan rata-rata (mean), median, modus, dan standar deviasi untuk 

mendeskripsikan variabel penelitian. 

 

3.8.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear 

berganda yaitu suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel independen 

atau lebih terhadap variabel dependen untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan kausal antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel 

dependen (Suliyanto, 2005). Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai 

besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Pendekatan yang digunakan dalam analisis regresi berganda menggunakan 

pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Serta alat pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi komputer statistik SPSS 16.0. 

 Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji 

secara keseluruhan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Dimana: 

Y  : Return saham (CAR) 

β0  : Intercept 

β1, β2,..., β4  : Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1   : Indeks skor pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSRI) 

X2  : Kinerja keuangan perusahaan (NPM) 

X3  : Kinerja keuangan perusahaan (ROA) 

X4  : Kinerja keuangan perusahaan (EPS) 

X5  : Kinerja keuangan perusahaan (PER) 

e  : Error   

 

3.8.3  Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum model regresi linear berganda (multiple regression) dapat disebut 

sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang 

kemudian disebut dengan asumsi klasik, tujuannya adalah agar variabel independen 

sebagai estimator atas variabel dependen tidak bias (Ghozali, 2006). Terdapat empat 

pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

1.   Uji Normalitas 

Analisa regresi mensyaratkan data-data berdistribusi normal. Uji 

normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul dari setiap 

variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi normal 
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atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mendekati normal (Imam 

Ghozali,2006). Untuk melihat model regresi normal atau tidak, dilakukan analisis 

grafik dengan melihat “normal probability report plot” yang membandingkan 

antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis 

yang menggantikan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam 

Ghozali, 2006).  

Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan 

sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi 

tidak normal. 

 

2.   Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

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

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena 

residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain, 

masalah ini seringkali ditemukan apabila menggunakan data runtut waktu.  
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Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

adalah uji Durbin Watson (DW-test). Uji ini digunakan untuk mengukur korelasi 

antara maing-masing residual dengan residual lainnya dari data yang diambil dari 

periode yang saling berurutan. Menurut Ghozali (2006) pengambilan keputusan 

ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan DW-test: 

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Anka D-W di bawah +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

3.   Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pada model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar 

sesama variabel bebas sama dengan nol (Imam Ghozali, 2006).  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan lawannya serta dari Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Apabila nilai tolerance di atas 10% dan VIF di bawah 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas. 
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4.   Uji Heterokedastisitas 

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data 

crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Salah satunya adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplots antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual.  

Jika ada pola tertentu, misal seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal itu 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

karena hasil ploting dipengaruhi juga oleh jumlah pengamatan. Oleh karena itu, 

diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji 
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statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan uji glejser.  

Apabila pada hasil output SPSS memberikan hasil p-value lebih besar dari 

α hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi tidak 

terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika hasil p-value signifikan secara 

statistik atau lebih kecil dari 0.05 maka terdapat homoskedastisitas pada model 

regresi. 

 

3.8.4  Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji signifikansi t) 

  Menurut Ghozali (2006) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu 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 :  

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen  tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

b. 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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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f) 

  Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel deenden. dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.05 (α=5%). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

 tidak signifikan). Ini berarti semua variabel independen tidak 

 berpengaruh terhadap variabel dependen  

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa semua variabel independen secara  serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

3. Uji koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2006). 

 


