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           BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan nama-nama variabel penelitian yang mengacu 

pada identifikasi masalah, hipotesis dan definisi-definisi yang ada di bab 

sebelumnya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. Dimana 

selama periode tersebut perusahaan masih memenuhi kriteria sampel yang akan 

diambil untuk penelitian ini. Pemilihan perusahaan pada penelitian ini adalah 

sebagai pertimbangan perusahaan dalam menentukan dan mengambil langkah 

efektif dan efisien guna kemajuan perusahaan terutama dalam meningkatkan 

profitabilitas, CSR dan nilai perusahaan agar dapat mempengaruhi minat investor 

dalam menanamkan modalnya. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggambarkan mengenai nilai perusahaan pembiayaan dan 

kinerja keuangan serta pengungkapan CSR-nya. Kemudian mengukur apakah 

terdapat pengaruh di antara setiap variabelnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini termasuk metode penelitian statistik deskriptif dan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015: 29) analisis deskriptif yaitu statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
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menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan statistik 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada pada penelitian ini 

dengan melalui deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu analisis regresi linier berganda 

 

3.2.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik 

kesimpulannya (Indrawan dan Poppy Yaniawati: 2016). Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 61).  

Berdasarkan pengertian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 

populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat tertentu yang menjadi bahan untuk diteliti oleh peneliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015: 62) bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi disebut dengan sampel. Menurut Syofian Siregar (2014:56) 

sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian populasi 

saja yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel adalah 

bagian dari populasi dimana sampel mempunyai sifat atau dapat menghasilkan 

gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi, serta dapat menentukan 

ketepatan dari hasil penelitian. 

Lebih lanjut Syofian Siregar (2014) menyebutkan desain pengambilan 
sampel dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Pengambilan sampel probabilitas dan nonprobabilitas. Pengambilan sampel 
probabilitas adalah proses pengambilan sampel dengan didasarkan pada 
konsep seleksi random atau sebuah prosedur sistematis yang memastikan 

bahwa setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 
dipilih sebagai sampel. Teknik samplingnya terdiri dari sampel random 

sederhana dan sampel probabilitas alternatif. 
b. Pengambilan sampel nonprobabilitas adalah pengambilan sampel dengan 

sengaja dan bersifat subjektif. Teknik samplingnya terdiri dari sampel sengaja 

(purposive sampling), convenience sampling, sampel bertujuan, sampel bola 
salju (snowball sampling), dan sampel tujuan khusus (purposeful sampling).  

 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling. 

Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:67) dengan menetapkan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan pembiayaan di Indonesia yang terdaftar secara kontinu di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2013-2017. 

b. Perusahaan pembiayaan yang memiliki informasi mengenai laporan tahunan 

secara lengkap sehingga dapat menunjukan kualitas dari kinerja keuangan dan 
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nilai perusahaan serta pengungkapan CSR nya selama periode penelitian yaitu 

tahun 2013-2017. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria Pengambilan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang bergerak di sektor 

pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 

17 

2 Perusahaan pembiayaan di Indonesia yang 

tidak terdaftar secara kontinu di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2013-2017 

4 

3 Perusahaan pembiayaan yang tidak dapat 
diakses laporan tahunannya selama periode 

penelitian yaitu 2013-2017. 

4 

Jumlah Sampel yang diteliti 9 

 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa jumlah sampel dari penelitian 

ini adalah 9 perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun sampel sasaran penelitian ditunjukan oleh tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Kode Saham Nama Emiten 

1 BBLD Buana Finance Tbk 

2 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk 

3 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk 

4 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk 

5 DEFI Danasupra Erapacific Tbk 

6 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk 

7 TIFA Tifa Finance Tbk 

8 VRNA Verena Multi Finance Tbk 

9 WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu berupa 

laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh website BEI (www.idx.co.id) 

atau website resmi masing-masing perusahaan. Dalam mengumpulkan data 

sekunder yang dibutuhkan, penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur 

dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk 

mendapatkan landasan teori dan penjelasan mengenai masalah yang diteliti. Data 

sekunder ini dikumpulkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (time 

series). Data-data yang diolah dalam penelitian ini adalah: 

a. Informasi jumlah perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. 

b. Informasi kinerja keuangan dan pengungkapan corporate social responsibility 

yang terdapat di laporan keuangan pada perusahaan pembiayaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. 

c. Informasi nilai perusahaan pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. 

 

3.2.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini mengklasifikasikan variabel-variabel menjadi dua kelompok 

yaitu variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent 

variable). Menurut Sugiyono (2015: 31), definisi operasional variabel adalah 

http://www.idx.co.id)/
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segala sesuatu apa saja yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian 

ditarik kesimpulannya. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang 

digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan 

bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang 

sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik 

Berdasarkan judul penelitian, terdapat beberapa variabel dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

a. Kinerja keuangan yang diwakili oleh Return on Equity (ROE) sebagai variabel 

independen, yang dilambangkan dengan X1.  

b. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel independen, yang 

dilambangkan dengan X2. 

c. Nilai perusahaan sebagai variabel dependen, yang dilambangkan dengan Y. 

 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015:4). Menurut 

Sugiyono (2015:4), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Berdasarkan 

pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas (X) memberikan 

pengaruh terhadap variabel lain. 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Return On Equity (ROE) dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang didapatkan melalui laporan keuangan 
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dan laporan tahunan perusahaan pembiayaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) maupun website masing-masing perusahaan yang telah 

dipublikasikan. 

 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Sugiyono (2015:4), dependent variable  dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Data nilai perusahaan didapatkan 

melalui laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

maupun website masing-masing perusahaan yang telah dipublikasikan. 

Berikut ini adalah tabel untuk menggambarkan operasionalisasi variabel 

pada penelitian ini: 
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Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

Instrumen 

Variabel X1 

Kinerja Keuangan 

diwakili oleh 

Return on Equity 

(ROE).  

  

           Net Income 
             x 100% 

        Common Equity 
 

Rasio Laporan 

Keuangan 

Variabel X2 

Corporate Social 

Responsibility 

Melalui pendekatan dikotomi 

atas checklist pada content 

analysis, yang hasilnya 

kemudian dihitung dengan 

CSDI (Corporate Social 

Disclosure Index) 

 

 =  

Rasio Laporan 

Tahunan 

Variabel Y  

Nilai perusahaan 

(EMV + D) 

(EBV + D) 

Rasio Laporan 

Keuangan 

 

1. Variabel Bebas (Return om Equity) 

Kurnianto (2011:35) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan 

suatu gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang 

dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau 

buruknya kondisi keuangan dan prestasi perusahaan dalam periode tertentu.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan 
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yang diwakili Return on Equity (ROE). Rasio ini diperoleh dari perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

 

2. Variabel Bebas (Corporate Social Responsibility) 

Dalam penelitian ini, CSR diukur dengan menggunakan Content Analysis 

yang merupakan suatu metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama 

untuk ditulis dalam berbagai kelompok (kategori) tergantung pada kriteria yang 

ditentukan (Sembiring, 2003 dalam Ika Wahyu Winardi, 2013).  

Dalam Content Analysis dibuat berupa checklist yang terdiri dari tujuh 

kategori. Berikut adalah lembar checklist pengungkapan CSR yang digunakan 

Hackson dan Milne (1996) dan diolah kembali oleh Ika Wahyu Winardi (2013:11) 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Lembar Checklist Pengungkapan CSR Perusahaan Pembiayaan 

 

ITEM PENGUNGKAPAN ASPEK SOSIAL (TOTAL) YA TIDAK 

   

LINGKUNGAN 

1 Pernyataan yang menunjukan bahwa operasi perusahaan 
tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan 

hukum dan peraturan polusi 

   

2 Mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai    

3 Penggunaan Material Daur Ulang    

4 Merancang fasilitas perusahaan yang harmonis dengan 

lingkungan 

   

5 Menjaga kestabilan lingkungan dalam kegiatan perusahaan    

6 Aktivitas pengelolaan dan pelestarian lingkungan (Kegiatan 
pemanfatan lahan kosong, pemanfaatan tanaman liar untuk 
kerajinan, tanam seribu pohon, dll) 

   

Net Income 

ROE  =           x 100% 

Common Equity 
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Tabel 3.4 

Lembar Checklist Pengungkapan CSR Perusahaan Pembiayaan 

(Lanjutan 1) 

 

ITEM PENGUNGKAPAN ASPEK SOSIAL (TOTAL) YA TIDAK 

7 Menerima penghargaan/sertifikasi berkaitan dengan 
program lingkungan yang dibuat perusahaan 

   

8 Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah 
lingkungan 

   

9 Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah    

10 Bekerja sama dengan komunitas masyarakat untuk 
program pengembangan lingkungan 

   

ENERGI 

1 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan 
operasi 

   

2 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi 

energi 

   

3 Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan    

KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA 

1 Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan 

kerja 

   

2 Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan 
fisik atau mental 

   

3 Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja    

4 Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan 
kerja 

   

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan 

kerja 

   

6 Menetapkan suatu komite keselamatan kerja    

7 Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja    

8 Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja    

LAIN-LAIN TENTANG TENAGA KERJA 

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang 
cacat 

  

2 Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja 

wanita/orang cacat dalam tingkat managerial 

  

3 Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja 
wanita/orang cacat dalam pekerjaan 
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Tabel 3.4 

Lembar Checklist Pengungkapan CSR Perusahaan Pembiayaan 

(Lanjutan 2) 

 

ITEM PENGUNGKAPAN ASPEK SOSIAL (TOTAL) YA TIDAK 

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat   

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat 

kerja 

  

6 Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam 
bidang pendidikan 

  

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja   

8 Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga 
kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang 

membuat kesalahan 

  

9 Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah 
karyawan 

  

10 Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi   

11 Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun   

12 Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan   

13 Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada   

14 Mengungkapkan disposisi staf, dimana staf ditempatkan   

15 Mengungkapan jumlah staf, masa kerja dan kelompok usia 
mereka 

  

16 Mengungkapkan statistik tenaga kerja   

17 Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut   

18 Mengungkapakan rencana kepemilikan saham oleh tenaga 

kerja 

  

19 Mengungkapakan rencana pembagian keuntungan lain   

20 Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan 

tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi 
kerja 

  

21 Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga 

kerja dan masa depan perusahaan 

  

22 Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah   

23 Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh   

24 Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja   

25 Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 
dinegosisasikan 

  

26 Peningkatan kondisi kerja secara umum   

27 Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi 
tenaga kerja 

  

28 Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja    
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Tabel 3.4 

Lembar Checklist Pengungkapan CSR Perusahaan Pembiayaan 

(Lanjutan 3) 

 

ITEM PENGUNGKAPAN ASPEK SOSIAL (TOTAL) YA TIDAK 

PRODUK 

1 Pengungkapan informasi pengembangan produk 

perusahaan 

  

2 Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk   

3 Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 

memperbaiki produk 

  

4 Membuat produk lebih aman untuk konsumen    

5 Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan 
dalam penerimaan penghargaan 

  

6 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 
meningkat 

   

7 Membuka fungsi pengelolaan keluhan terkait dengan 

produk 

   

KESEJAHTERAAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT 

1 Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung 
aktivitas 

   

2 Bantuan bencana alam   

3 Bantuan untuk kegiatan keagamaan   

4 Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar (Part-

time Employment) 

  

5 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat   

6 Membantu riset medis   

7 Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, 

atau pameran seni 

  

8 Membiayai program beasiswa/pendidikan   

9 Membuka fasilitas perusahan untuk masyarakat   

10 Mensponsori kampanye nasional   

11 Mendukung perkembangan industri lokal   

12 Bantuan untuk kegiatan usaha kecil masyarakat   

UMUM 

1 Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum 
berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada 
masyarakat 

  

2 Mencantumkan susunan pengurus kegiatan CSR   

3 Mencantumkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan   

4 Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial 
perusahaan 
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Hasil checklist tersebut dilakukan perhitungan dengan Corporate Social 

Disclosure Index (CSDI) yang berdasarkan pada Global Reporting Initiatives 

(GRI). CSDI dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap 

item CSR dalam instrumen penelitian yang diungkapkan pada laporan keuangan 

oleh perusahaan diberi nilai 1 dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Hanifa, dkk 

2005) dalam Eko Adhy Kurnianto (2011). Selanjutnya skor dari keseluruhan item 

dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. 

Menurut Hanifa, dkk (2005) dalam Eko Adhy Kurnianto (2011) rumus 

perhitungan CSDI  adalah sebagai berikut: 

 =  

Dimana: 

CSDIj  =  Corporate Social Disclosure Index  perusahaan j 

nj  = Jumlah item checklist perusahaan j, nj = 72 

Xij = 1 jika item i diungkapkan dan 0 jika item i tidak diungkapkan 
 

Sehingga 0<CSDIt>1 

 

3. Variabel Terikat (Nilai Perusahaan) 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah nilai perusahaan yang rasionya dihitung dengan 

menggunakan rumus Tobin’s Q sebagai berikut : 

 

 

(EMV + D) 

Q =  

          (EBV +D) 
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Keterangan:  

Q       = nilai perusahaan 

EMV = nilai pasar ekuitas 
EBV  = nilai buku dari total aktiva 

D       = nilai buku dari total hutang 
 

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir 

tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun 

sedangkan EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total 

kewajibannya. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yang dilakukan 

dengan cara menganalisis permasalahan yang diwujudkan dalam bentuk data 

sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis data. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan software SPSS versi 23.0. 

Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu 

melakukan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial dan 

simultan. Kemudian penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil 

pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis. 

 

3.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atas 

hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dengan menggunakan uji asumsi klasik 

dapat diketahui sejauh mana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat 
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keakuratannya. Uji asumsi klasik ini menggunakan empat uji, yaitu uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Ghozali:2016). 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (independen) 

dan variabel terikat (dependen) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah 

sampel yang digunakan mempunyai berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 

normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukan oleh nilai error yang 

berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian 

secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test Normality 

Kolmogorov-Sminov dalam program SPSS. 

Menurut Imam Ghozali (2016: 154) bahwa uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.  

a. Analisis Grafik 

Menurut Ghozali (2016:154) pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan dengan 

menggunakan analisis grafik adalah: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal yaitu mengikuti 

atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal yaitu 

tidak mengikuti atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Kolmogorov-Smirnov  

Untuk menentukan uji ini didasarkan kepada Kolmogorov-Smirnov Test 

terhadap model yang diuji. Menurut Ghozali (2016:154), uji Kolmogorov-Smirnov 

dilakukan dengan membuat hipotesis:  

H0 : Data residual terdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed > α = 0.05  

Ha : Data residual tidak terdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed < α = 0.05. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Imam Gozali (2016: 103), uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar semua variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada 

besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model 

regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka tolerance 

mendekati 1, batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi 

gejala multikolinearitas. 



 
58 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016: 134) bahwa uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

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

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak tetap 

maka disebut heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk menguji heteroskedastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran 

dari varian pada grafik scatterplot pada output SPSS. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 

nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Imam Ghozali (2016: 134) situasi heteroskedastisitas akan 

menyebabkan penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji 

ada tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji rank-Spearman yaitu 

dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual 

hasil regresi, jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai 

absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini 

digunakan uji Runs Test. Menurut Ghozali (2016:111), pengambilan keputusan 

ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui perbandingan antara p value 

dengan alpha. Jika nilai p value > 0,10, maka data tidak terdapat autokorelasi 

(terbebas dari autokorelasi). 

 

3.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara beberapa variabel independen (X1, X2, X3,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). hubungan antara variabel dinyatakan dalam bentuk persamaan, 

sehingga nilai dari variabel Y dapat ditentukan atau diramalkan apabila nilai 

variabel X diketahui. Model analisis linier berganda dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ɛ 

 Di mana: 

 Y = Nilai perusahaan 
 a  = Konstanta 

b1-b3 = Koefisien regresi linier berganda 

 X1 = Return On Equity (ROE) 
 X2 = Corporate Social Responsibility (CSR) 

 ɛ  = Standar error 
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3.3.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah mengenai ada 

atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, 

dimana hipotesis nol (H0) merupakan hipotesis tentang tidak adanya pengaruh, 

yang pada umumnya dirumuskan untuk ditolak, sedangkan hipotesis tandingan 

(Ha) merupakan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat 

ada atau tidaknya pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan Return On 

Equity (ROE), dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai 

perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan koefisien 

determinasi, pengujian secara simultan yang disebut uji-f, dan pengujian secara 

parsial yang disebut uji-t. 

 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f) 

Menurut Ghozali (2016:96) uji signifikansi simultan digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik 

f dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Bila nilai f lebih besar dari f tabel maka H0 dapat ditolak pada derajat 

kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 
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b. Membandingkan nilai p value hasil perhitungan dengan nilai alpha (0,05). Bila 

nilai p value lebih kecil daripada nilai alpha (0,05), maka H0 ditolak dan 

menerima Ha. 

 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Dengan kata lain, uji statistik t digunakan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

a. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t table, hipotesis 

alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai p value hasil perhitungan dengan nilai alpha (0,05). Bila 

nilai p value lebih kecil daripada nilai alpha (0,05), maka H0 ditolak dan 

menerima Ha. 

 

3.3.4 Koefisien Korelasi (r) 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Formula yang dapat 

digunakan untuk melakukan perhitungan koefisien korelasi, penulis menggunakan 

pearson product moment corellation dengan rumus sebagai berikut:  
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Sumber: (Sugiyono, 2018:231) 

Dimana: 
r = Koefisien korelasi 

X = Variabel bebas (Independen) 
Y = Variabel terikat (Dependen)  
n = Jumlah tahun yang dihitung 

 
 Menurut Sugiyono (2018:231), ada beberapa pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi yang dapat memberikan penafsiran terhadap 

koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, yaitu: 

Tabel 3.8 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap 

 Koefisien Korelasi 

 

Nilai koefisien korelasi Kriteria Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,22 – 3,99 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,6 – 0,799 Kuat 

0,8 – 1,00 Sangat kuat 

  Sumber : Sugiyono (2018:231)  

 

3.3.5 Koefisien Determinasi (R2)    

Menurut Ghozali (2016:95) koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
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variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak penelitian yang menganjurkan untuk menggunakan nilai 

Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, 

nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. 

 

3.3.6 Penetapan Tingkat Signifikansi 

Tingkat signifikansi (significant level) yang ditetapkan dalam penelitian 

ini adalah sebesar 5% atau 0,05 karena dinilai cukup untuk menguji hubungan 

antara variabel-variabel yang diuji atau menunjukan bahwa korelasi antara kedua 

variabel cukup nyata. Tingat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar 

dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi 

kesalahan sebesar 5%. 


