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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

3.1.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:3) metode penelitan adalah: 

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan 

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi ,asalah dalam 

bidang administrasi dan manajemen”. 

 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan penelitian deskriptif dan pendekatan verifikatif , karena 

adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk 

menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta 

hubungannya antara variabel yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2017:15) penelitian kuantitatif adalah: 

“Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 
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Dalam penelitian ini metode deskriptif akan dipakai untuk menganalisis  

risiko sistematis, pengungkapan corporate social responsibility, pertumbuhan 

laba, dan koefisien respon laba.  

Sedangkan metode verifikatif menurut Moch. Nazir (2011:91) adalah 

sebagai berikut : 

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk   

mengetahui hubungan kausalitas antar variable melalui suatu pengajuan 

hipotesis melalui perhitungan statistic sehingga dapat dihasilkan 

pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”. 

Dalam penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh 

risiko sistematis terhadap pengungkapan corporate social responsibility, risiko 

sistematis dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap 

pertumbuhan laba, risiko sistematis terhadap pertumbuhan laba, pengungkapan 

corporate social responsibility terhadap pertumbuhan laba, risiko sistematis, 

pengungkapan corporate social responsibility, dan pertumbuhan laba terhadap 

koefisien respon laba, risiko sistematis terhadap koefisien respon laba, 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap koefisien respon laba, dan 

pengaruh pertumbuhan laba terhadap koefisien respon laba. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017:38) Objek penelitian adalah: 

 “Suatu atribut atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti ini untuk di 

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
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 Objek penelitian yang digunakan adalah risiko sistematis, pengungkapan 

corporate social responsibility, pertumbuhan laba, dan koefisien respon laba. 

 

3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi 

3.3.1 Unit Analisis 

 Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2015-2018. 

 

3.3.2 Unit Observasi 

 Dalam penelitian ini yang menjadi unit observasi adalah laporan keuangan 

dan laporan tahunan perusahaan. Laporan keuangan yang diamati adalah laporan 

laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Peneliti melakukan analisis terhadap 

laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id. 

 Data-data yang diperoleh dari laporan laba rugi meliputi laba bersih, serta 

data yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan yaitu data sekuritas 

termasuk harga saham penutup, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan 

pengungkapan corporate social responsibility. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Definisi Variabel 

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data.  

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel penelitian adalah: 

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

 Menurut Sugiyono (2017:39) hubungan antara satu variabel dengan 

variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi : 

1. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2017:39) mendefenisikan bahwa variable 

independen adalah 

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel  stimulis, predictor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahaannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat).” 

 

2. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2017:40) menyatakan bahwa variabel dependen 

adalah  

“Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering diswbut sebagai variabel 
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terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” 

 

3. Variabel Intervening 

Menurut Sugiyono (2017:40) menyatakan bahwa variabel intervening 

adalah  

“Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

diukur.” 

 

3.4.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, 

konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam 

operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan 

pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu : 

1. Risiko Sistematis (X1) 

2. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (X2) 

3. Pertumbuhan Laba (Y) 

4. Koefisien Respon Laba (Z) 

 

3.4.2.1 Risiko Sistematis (X1) 

Risiko sistematis perusahaan, yang diukur dengan beta. Beta adalah risiko 

yang tidak dapat didiversivikasi (dihindarkan), disebut juga dengan risiko pasar. 

Metode yang paling banyak digunakan untuk menentkan beta adalah cara 

penaksiran dengan menggunakan data historis untuk menghitung beta masa itu, 
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yang kemudian dipergunakan sebagai taksiran beta masa datang. Estimasi 

besarnya risiko sitematis dihitung dengan menggunakan formula standar sebagai 

berikut : 

𝜷𝟏 =  
𝝈𝒊,𝒎

𝝈𝟐
𝒎

=  
∑ [(𝑹𝒊𝒕 −  𝑹𝒊𝒕

̅̅ ̅̅ )(𝑹𝒎𝒕 −  𝑹𝒎𝒕
̅̅ ̅̅ ̅)]𝒏

𝐭=𝟏

∑ [(𝑹𝒎𝒕 −  𝑹𝒎𝒕
̅̅ ̅̅ ̅)𝟐]𝒏

𝐭=𝟏
 

(Sumber : Jogiyanto, 2003) 

Dimana : i  = Risiko sistematis (beta) saham i 

 𝑅𝑚𝑡 = Return indeks pasar pada tahun t 

 𝑅𝑖𝑡 = Return tahunan perusahaan i periode t 

 𝝈𝒊,𝒎 = Kovarian antara Ri dengan Rm 

 𝝈𝟐
𝒎 = Varian Rm 

  

3.4.2.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (X2) 

Pengungkapan informasi corporate social responsibility (X2) dilihat dari 

data fundamental, yang berasal dari laporan keuangan tahunan atau annual report 

atau laporan keberlanjutan perusahaan. Data tersebut berupa jumlah kalimat 

pengungkapan corporate social responsibility yang berhubungan dengan kategori 

corporate social responsibility perusahaan yang bersangkutan. Pengungkapan 

corporate social responsibility menunjukkan seberapa luas butir-butir 

pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. 

Kategori yang menjadi acuan penulis merupakan kategori yang digunakan 

oleh Ho dan Taylor (2007), yaitu Penilaian yang dilakukan dalam mengukur luas 
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pengungkapan corporate social responsibility dengan pemberian skor 0 dan 1. 

Dimana nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 untuk item yang 

diungkapkan oleh perusahaan. 

Langkah-langkah dalam mengukur pengungkapan corporate social 

responsibility : 

1. Setiap item instrumen pengukuran corporate social responsibility yang 

telah diungkapkan oleh masing-masing perusahaan akan diberi nilai 1, 

sedangkan nilai 0 akan diberikan jika item pengukuran corporate 

social responsibility tersebut tidak diungkapkan perusahaan. 

2. Skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh kesluruhan skor 

untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungannya adalah : 

𝐂𝐒𝐑𝐈𝐣 =  
∑ 𝐗𝐢𝐣

𝐧𝐣
 

(Sumber : Ho dan Taylor, 2007) 

Dimana : 𝐂𝐒𝐑𝐈𝐣  = Corporate social responsibility disclosure perusahaan j 

 𝐧𝐣 = Jumlah item untuk perusahaan j 

 𝐗𝐢𝐣 = Skor 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak 

diungkapkan 

 

3.4.2.3 Pertumbuhan Laba (Y) 

Pertumbuhan laba (Y) adalah sebagai variabel intervening yang digunakan 

dalam penelitian ini. Pertumbuhan laba merupakan ukuran yang membandingkan 
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seberapa besar peningkatan atau penurunan laba setiap tahunnya. Tingkat 

pertumbuhan laba diperoleh dengan rumus : 

PL =  
|PATT| − |PATT−1|

|PATT−1|
 

(Sumber : Harahap, 2007:309) 

Dimana : PATT = Laba bersih tahun ke t 

 PATT−1 = Laba bersih tahun ke t-1 

 

3.4.2.4 Koefisien Respon Laba (Z) 

Koefisien respon laba (Z) diperoleh dari regresi antara cumulative 

abnormal return sebagai proksi harga saham dan unexpected earnings sebagai 

proksi laba akuntansi yang digunakan untuk mengindikasikan atau menjelaskan 

perbedaan reaksi pasar atau respon harga saham terhadap informasi laba. Dengan 

demikian untuk menghitung koefisien respon laba diperlukan beberapa langkah, 

yaitu : 

1. Menghitung Cummulative Abnormal Return (CAR) 

CAR pada saat laba akuntansi dipublikasikan dihitung dalam jendela 

selama 7 hari peristiwa tanggal publikasi laporan keuangan (3 hari sebelum 

peristiwa tanggal publikasi laporan keuangan, 1 hari peristiwa tanggal publikasi 

laporan keuangan, dan 3 hari setelah peristiwa tanggal publikasi laporan 

keuangan). CAR dirumuskan sebagai berikut : 
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CAR𝑖 = CAR𝑖𝑡  ∑ AR𝑖𝑡

+3

𝑡=−3

 

Dimana : CARit = Cummulative Abnormal Return perusahaan i 

pada tahun t 

 CARi.t (−3, +3) = Abnormal Return kumulatif perusahaan i 

selama periode jendela ± 3 hari dari tanggal 

publikasi laporan keuangan 

 ARit = Abnormal Return untuk saham perusahaan i 

pada tahun t 

 

Untuk menghitung Abnormal Return (ARit) dapat dihitung dengan cara 

berikut : 

ARit =  Rit − Rmt 

Sumber : Suwardjono (2008:492) 

Dimana : 𝐀𝐑𝐢𝐭  = Abnormal return untuk perusahaan i pada tahun ke-t 

 𝐑𝐢𝐭 = Return  harian perusahaan I pada tahun ke-t 

 𝐑𝐦𝐭 = Return indeks pada tahun ke-t 
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Untuk mendapatkan nilai Abnormal Return (ARit), maka terlebih dahulu 

dicari actual return (return sesungguhnya) perusahaan I pada periode t, dengan 

cara sebagai berikut : 

Rit =  
Pit − Pit−1

Pit−1
 

Sumber : Suwardjono (2008:492) 

Dimana : 𝐑𝐢𝐭 = Return tahunan perusahaan i pada tahun ke-t 

 𝐏𝐢𝐭 = Harga saham perusahaan i pada waktu t 

 𝐏𝐢𝐭−𝟏 = Harga saham perusahaan i pada waktu t-1 

 

Untuk return pasar, dapat diwakili dengan Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). IHSG dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Rmt =  
IHSGt − IHSGt−1

IHSGt−1
 

Dimana : 𝐑𝐦𝐭 = Return indeks pada tahun ke-t 

 𝐈𝐇𝐒𝐆𝐭 = Indeks harga saham gabungan pada waktu t 

 𝐈𝐇𝐒𝐆𝐭−𝟏 = Indeks harga saham gabungan pada waktu t-1 
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2. Menghitung Unexpected Earnings 

Unexpected earnings merupakan proksi laba akuntansi yang menunjukkan 

hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu. Berikut menghitung unexpected 

earnings dapat dilakukan dengan rumus : 

UE =  
EPSit − EPSit−1

EPSit−1
 

Dimana : 𝐔𝐄  = Unexpected earnings perusahaan i pada periode t 

 𝐄𝐏𝐒𝐢𝐭 = Laba bersih perusahaan i pada periode t 

 𝐄𝐏𝐒𝐢𝐭−𝟏 = Laba bersih perusahaan i pada periode t-1 

 

Setelah nilai cumulative abnormal return dan unexpected earnings 

diperoleh maka model regresi linier yang digunakan untuk menentukan koefisien 

respon laba dapat dirumuskan sebagai berikut : 

CARit =  α + β(UEit) + e 

Dimana : CARit = Cummulative Abnormal Return perusahaan i pada 

tahun t 

 UEit = Unexpected earnings perusahaan i pada periode t 

 α = Konstanta 

 Β = Koefisien respon laba 
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Agar lebih jelas maka penulis menjabarkan kedalam bentuk operasional variabel 

yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator dan  Referensi Skala 

Risiko Sistematis (X1) Merupakan indikator 

yang menunjukkan 

kepekaan tingkat 

keuntungan suatu 
sekuritas terhadap 

perubahan-perubahan 

pasar. 

𝜷𝟏 =  
𝝈𝒊,𝒎

𝝈𝟐
𝒎

=  
∑ [(𝑹𝒊𝒕 −  𝑹𝒊𝒕

̅̅ ̅̅ )(𝑹𝒎𝒕 −  𝑹𝒎𝒕
̅̅ ̅̅ ̅)]𝒏

𝒕=𝟏

∑ [(𝑹𝒎𝒕 −  𝑹𝒎𝒕
̅̅ ̅̅ ̅)𝟐]𝒏

𝒕=𝟏

 

 

Rasio 

Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (X2) 

Merupakan indikator 

yang mengukur 

variabel CSRI dengan 
menggunakan content 

analysis, yang 

mengelompokkan 

informasi CSR ke 
dalam kategori : 

lingkungan, energi, 

tenaga kerja, produk, 

keterlibatan 
masyarakat dan 

umum. 

𝐂𝐒𝐑𝐈𝐣 =  
∑ 𝐗𝐢𝐣

𝐧𝐣
 

Rasio 

Pertumbuhan Laba (Y) Merupakan indikator 

yang mengukur 

perubahan atas 

penerimaan laba 
sekarang terhadap 

laba masa lalu. 

𝐏𝐋 =  
|𝐏𝐀𝐓𝐓| − |𝐏𝐀𝐓𝐓−𝟏|

|𝐏𝐀𝐓𝐓−𝟏|
 

 
 

Rasio 

Koefisien Respon Laba 

(Z) 

Merupakan indikator 

yang menjelaskan 

perbedaan reaksi 

pasar terhadap 
informasi laba yang 

diumumkan oleh 

perusahaan yang 

diperoleh dari regresi 
antara proksi harga 

saham dan laba 

akuntansi. 

𝐂𝐀𝐑𝐢𝐭 =  𝛂 + 𝛃(𝐔𝐄𝐢𝐭) + 𝐞 

 
Rasio 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:90) populasi adalah sebagai berikut: 
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“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2015 dan 2018. 

Tabel 3.2 

Populasi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 

1 ADES PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK. 

2 ALTO PT. TRI BANYAN TIRTA TBK. 

3 CAMP PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK. 

4 CEKA PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK. 

5 CINT PT. CHITOSE INTERNATIONAL TBK. 

6 CLEO PT. SARIGUNA PRIMATIRTA TBK. 

7 DLTA PT. DELTA DJAKARTA TBK. 

8 DVLA PT. DARYA-VARIA LABORATORIA TBK. 

9 GGRM PT. GUDANG GARAM TBK. 

10 HMSP PT. HM SAMPOERNA TBK. 

11 HOKI PT. BUYUNG POETRA SEMBADA TBK. 

12 ICBP PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK. 

13 INAF PT. INDOFARMA (PERSERO) TBK. 

14 INDF PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK. 

15 KAEF PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK. 

16 KICI PT. KEDAUNG INDAH CAN TBK. 

17 KINO PT. KINO INDONESIA TBK. 

18 KLBF PT. KALBE FARMA TBK. 

19 LMPI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI 

20 MBTO PT. MARTINA BERTO TBK. 

21 MLBI PT. MULTI BINTANG INDONESIA TBK. 

22 MRAT PT. MUSTIKA RATU TBK. 
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23 PCAR PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI TBK. 

24 PSDN PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA TBK. 

25 PYFA PT. PYRIDAM FARMA TBK. 

26 RMBA PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK. 

27 ROTI PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK. 

28 SIDO PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK. 

29 SKBM PT. SEKAR BUMI TBK. 

30 SKLT PT. SEKAR LAUT  TBK. 

31 TCID PT. MANDOM INDONESIA TBK. 

32 TSPC PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK. 

33 ULTJ PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK. 

34 UNVR PT. UNILEVER INDONESIA TBK. 

35 WIIM PT. WISMILAK INTI MAKMUR TBK. 

 

3.5.2 Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2017:92) teknik sampling adalah sebagai berikut: 

“Teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan, yaitu : 

1. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

2. Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah 

teknik non probability sampling dan dalam pengambilan sampelnya menggunakan 

teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2017:96) pengertian purposive sampling adalah:  

“Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. 

Alasan pemilihan sampel dengan menggunkan purposive sampling adalah 

karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis 
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tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan 

kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel 

yang representatif. 

 Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) dan 

laporan keuangan yang lengkap secara berturut-turut selama tahun penelitian. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember serta 

mengungkapkan informasi corporate social responsibility yang diterbitkan 

dalam laporan tahunan selama tahun penelitian.  

3. Perusahaan tidak memiliki laba bersih yang rugi atau negatif secara berturut – 

turut selama tahun penelitian. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada table 3.3. 

Tabel 3.3 

Pemilihan Sampel 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2018 
35 

Tidak memenuhi kriteria: 

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (annual 

report) dan laporan keuangan yang lengkap secara berturut-turut 

selama tahun penelitian 

(13) 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember serta 

mengungkapkan informasi corporate social responsibility yang 

diterbitkan dalam laporan tahunan selama tahun penelitian 

(4) 

3. Perusahaan tidak memiliki laba bersih yang rugi atau negatif (2) 
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secara berturut – turut selama tahun penelitian 

Jumlah sampel 16 

 

Adapun nama perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2018 yang menjadi sampel penelitian setelah menggunakan pusposive 

sampling, yaitu : 

Tabel 3.4 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 

1 ADES PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK. 

2 CEKA PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK. 

3 CINT PT. CHITOSE INTERNATIONAL TBK. 

4 DLTA PT. DELTA DJAKARTA TBK. 

5 DVLA PT. DARYA-VARIA LABORATORIA TBK. 

6 GGRM PT. GUDANG GARAM TBK. 

7 HMSP PT. HM SAMPOERNA TBK. 

8 ICBP PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK. 

9 INDF PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK. 

10 KAEF PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK. 

11 KLBF PT. KALBE FARMA TBK. 

12 TCID PT. MANDOM INDONESIA TBK. 

13 TSPC PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK. 

14 ULTJ PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK. 

15 UNVR PT. UNILEVER INDONESIA TBK. 

16 WIIM PT. WISMILAK INTI MAKMUR TBK. 
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3.6 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data  

3.6.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan data sekunder 

adalah sebagai berikut:  

“… sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung 

keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang 

berkaitan dan menunjang penelitian ini.”  

 

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan tahun 2015-2018 yang 

diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan 

sahamok.com. Data yang dimaksud meliputi laporan laba rugi dan catatan atas 

laporan keuangan. 

 

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan (library research). Menurut Danang Sunyoto (2016:21) studi 

kepustakaan (library research) adalah: “… teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau 

sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.”  

 Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan pada penelitian ini 

yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen laporan keuangan 

dan laporan tahunan perusahaan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan 

serta literatur terkait secara online. 
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3.7 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017:169) analisis deskriptif adalah: 

“Menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. 

 Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis resiko sistematis, 

pengungkapan corporate social responsibility, pertumbuhan laba, koefisien 

respon laba adalah sebagai berikut: 

3.7.1.1 Risiko Sistematis 

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel 

distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan indeks harga saham gabungan pada waktu ke t suatu 

perusahaan. 

b. Menentukan indeks harga saham gabungan pada waktu ke t-1 suatu 

perusahaan. 

c. Menghitung return indeks pada tahun ke t dengan cara membagi hasil 

pengurangan antara indeks harga saham gabungan pada tahun ke t dan 

indeks harga saham ke t-1 dengan indeks harga saham ke t-1. 

d. Menentukan harga saham perusahaan i pada waktu ke t. 

e. Menentukan harga saham perusahaan i pada waktu ke t-1. 
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f. Menghitung return tahunan perusahaan dengan cara membagi hasil 

pengurangan antara harga saham pada tahun ke t dan harga saham ke t-1 

dengan harga saham ke t-1. 

g. Menghitung resiko sistematis perusahaan dengan cara membagi kovarian 

antara Rit dan Rmt dengan varian Rmt. 

h. Menunjukan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria, sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi, sangat tinggi.  

i. Menentukan nilai maksimum pada setiap tahun  

j. Menentukan nilai minimum pada setiap tahun  

k. Menentukan range (jarak interval)  =
Nilai maks−Nilai  min

5
 

l. Menentukan nilai rata-rata pada setiap tahun  

 

Tabel 3.5 

Kriteria Penilaian Risiko Sistematis 

Interval Persentase Risiko Sistematis Kriteria 

-216.09% s/d -153.14% Sangat Rendah 

-153.14% s/d -90.19% Rendah 

-90.19% s/d -27.24% Sedang 

-27.24% s/d 35.71% Tinggi 
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3.7.1.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibilites 

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel 

distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung item yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan pada 

periode pengamatan sesuai dengan tabel pengungkapan corporate social 

responsibility  

b. Memberi skor 1 untuk item yang diungkapkan, dan 0 untuk yang tidak 

diungkapkan dengan indikator berdasarkan Global Reporting Initiative 

(GRI).  

c. Menghitung jumlah skor yang diungkapkan oleh perusahaan yang diteliti 

d. Menghitung persentase pengungkapan corporate social responsibility 

dengan cara membagi jumlah item yang diungkapkan dengan total item 

pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) G4 yaitu 91 

item  

e. Menentukan kriteria pengungkapan corporate social responsibility. 

Jumlah kriteria yaitu 5 kriteria yang sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, 

dan sangat tinggi. Menurut Rahayu (2016), “Apabila perusahaan 

mengungkapkan aktivitas CSR secara penuh maka nilai yang dicapai yakni 

91”.  
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Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Interval Persentase Pengungkapan CSR Kriteria 

0 - 20,00% Sangat Rendah 

20,01% - 40,00% Rendah 

40,01% - 60,00% Sedang 

60,01% - 80,00% Tinggi 

80,01% - 100% Sangat Tinggi 

 Sumber : data diolah 

f. Menarik kesimpulan dengan membandingkan persentase pengungkapan 

CSR dengan kriteria penilaian 

 

3.7.1.3 Pertumbuhan Laba 

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel 

distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan laba bersih tahun sekarang 

b. Menentukan laba bersih tahun sebelumnya  

c. Membagi selisih laba tahun sekarang dan laba tahun sebelumnya dengan 

laba tahun sebelumnya  

d. Menunjukan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria, sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi, sangat tinggi.  

e. Menentukan nilai maksimum pada setiap tahun  
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f. Menentukan nilai minimum pada setiap tahun  

g. Menentukan range (jarak interval)  =
Nilai maks−Nilai  min

5
 

h. Menentukan nilai rata-rata pada setiap tahun  

 

Tabel 3.7 

Kriteria Penilaian Pertumbuhan Laba 

Interval Persentase Pertumbuhan Laba Kriteria 

-80,40% s/d -19,17% Sangat Rendah 

-19.17% s/d 41.00% Rendah 

41.00% s/d 101.70% Sedang 

101.70% s/d 162.40% Tinggi 

162.40% s/d 223.10% Sangat Tinggi 

 

3.7.1.4 Koefisien Respon Laba 

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel 

distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan indeks harga saham gabungan pada waktu ke t suatu 

perusahaan. 

b. Menentukan indeks harga saham gabungan pada waktu ke t-1 suatu 

perusahaan. 
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c. Menghitung return indeks pada tahun ke t dengan cara membagi hasil 

pengurangan antara indeks harga saham gabungan pada tahun ke t dan 

indeks harga saham ke t-1 dengan indeks harga saham ke t-1. 

d. Menentukan harga saham perusahaan i pada waktu ke t. 

e. Menentukan harga saham perusahaan i pada waktu ke t-1. 

f. Menghitung return tahunan perusahaan dengan cara membagi hasil 

pengurangan antara harga saham pada tahun ke t dan harga saham ke t-

1 dengan harga saham ke t-1. 

g. Menghitung abnormal return perusahaan dengan cara Rit dikurangi 

dengan Rmt. 

h. Mencari Cummulative Abnormal Return perusahaan i pada tahun t 

dengan cara menghitung perkalian Abnormal Return kumulatif 

perusahaan i selama periode jendela ± 3 hari dari tanggal publikasi 

laporan keuangan dengan abnormal return perusahaan 

i. Menghitung unexpected earnings perusahaan i pada periode t dengan 

cara menghitung pengurangan Laba bersih perusahaan i pada periode t 

dengan Laba bersih perusahaan i pada periode t-1 lalu dibagi dengan 

Laba bersih perusahaan i pada periode t-1. 

j. Menghitung koefisien respon laba dengan menggunakan model regresi 

linier dari CARit =  α + β(UEit) + e 

k. Menunjukan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria, sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi, sangat tinggi.  

l. Menentukan nilai maksimum pada setiap tahun  
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m. Menentukan nilai minimum pada setiap tahun  

n. Menentukan range (jarak interval)  =
Nilai maks−Nilai  min

5
 

o. Menentukan nilai rata-rata pada setiap tahun  

 

Tabel 3.8 

Kriteria Penilaian Koefisien Respon Laba 

Interval Koefisien Respon Laba Kriteria 

-4.50 s/d 1.33 Sangat Rendah 

1.34 s/d 7.16 Rendah 

7.17 s/d 12.99 Sedang 

13.00 s/d 18.82 Tinggi 

18.83 s/d 24.65 Sangat Tinggi 

 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

suatu model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan 

penaksiran. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator), yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari 

masalahmasalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi maupun uji 

linearitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan uji terhadap asumsi 

klasik,apakah  terjadi penyimpangan-penyimpangan atau tidak, agar model 
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penelitian ini layak untuk digunakan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, 

multikolineritas , autokorelasi, dan heterokedastisitas). 

 

3.7.2.1 Uji Normalitas  

 Uji normalitas data bertujuan untuk melihat sampel-sampel yang di ambil 

mempunyai data yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas sering 

digunakan dalam program SPSS yaitu uji Kolmogorov-Smirnov Test, dengan 

dasar pengambilan sebagai berikut : 

1. Nilai signifikansi <0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

2. Nilai signifikansi >0,05 maka data berdistribusi normal. 

Selain itu, untuk melihat normalitas data juga dapat menggunakan 

grafik/chart dengan dasar pengambilan keputusan adalah juka data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah aris diagonal , maka model regresi 

dikatakan memenuhi normalitas.  

3.7.2.2 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu engamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas. Model regesi 

dikatakan baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.2.3 Uji Autokorelasi 

 Dalam menggambarkan nilai residu time series, diharapkan diperoleh nilai 

residu yang terdistribusi secara random sekitar rata-rata sebesar nol. Kondisi 
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dimana nilai residu tidak independen satu sama lain dan tidak terdistribusi secara 

random dalam suatu deret waktu disebut sebagai kondisi autokorelasi. 

3.7.2.4 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Kesalahan standar dari 

koefisien untuk berbagai variabel independen cukup bedar kaitannya dengan 

ukuran koefisien, sehingga hanya sedikit keyakinan yang dapat ditempatkan pada 

hubungan yang diestimasi antara setiap variabel independan dan variabel 

dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen 

3.7.3 Analisis Korelasi 

Menurut Danang Sunyoto (2016:57) tujuan uji korelasi adalah untuk 

menguji apakah dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai 

hubungan yang kuat atau lemah, apakah hubungan tersebut positif atau negatif.  

Menurut Sugiyono (2014:241) terdapat bermacam-macam teknik kolerasi, 

antara lain:  

1) Kolerasi product moment : Digunakan untuk skala rasio  

2) Spearman rank  : Digunakan untuk skala ordinal  

3) Kendall’s tau   : Digunakan untuk skala ordinal  

Menurut Sugiyono (2014:241), adapun rumus dari korelasi product 

moment adalah sebagai berikut:  

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2) (∑ 𝑦2)
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Keterangan:  

r = Koefisien korelasi  

x = Variabel independen   

y = Variabel dependen  

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Nilai koefisien harus terdapat 

dalam batas-batas -1 hingga +1 (-1 < r < +1), yang menghasilkan beberapa 

kemungkinan, yaitu:  

1) Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel-variabel 

yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan 

diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y.  

2) Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel 

yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan 

diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y dan sebaliknya.  

3) Jika r = 0 atau mendekati 0, maka menunjukkan korelasi yang lemah atau 

tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti.  

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan besar atau kecil, dapat dilihat pada tabel  

Tabel 3.9 

Kategori Koefisien Korelasi 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 
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0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2014:242) 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi  

r  = Koefisien Korelasi 

 

3.7.4 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menganalisis pola 

hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung 

maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel 

terikat (endogen) (Ridwan dan Achmad Kuncoro, 2013:2). 

Analisis jalur sendiri tidak menentukan hubungan sebab-akibat dan juga 

tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan 

kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk 

dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dilakukan oleh analisis 

jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak 

dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas 

imajiner. 
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3.7.5 Rancangan Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu 

hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan 

merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu 

penelitian. 

Menurut Sugiyono (2014:159) menyatakan bahwa, “Hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari 

hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.” 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan path analysis 

(analisis jalur). Path analysis digunakan untuk menganalisis data multivariat 

dengan tujuan untuk mengetahuin pengaruh langsung dan tidak langsung beberapa 

variabel eksogen (penyebab) terhadap variabel endogen (akibat) dengan pola 

bersifat rekursif dan semua variabel dapat diobservasi secara langsung (Kusnendi, 

2004). Oleh karena penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak 

dilakukan uji signifikan, baik uji-t untuk pengaruh secara parsial, maupun uji-f 

untuk pengaruh secara simultan. 

Rancangan pengujian hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran yang 

telah diutarakan sebelumnya sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Model Penelitian 

 

Keterangan : 

X1 : Risiko Sistematis 

X2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Y : Pertumbuhan Laba 

Z : Koefisien Respon Laba 

 : Koefisien Jalur 

1 : Variabel lainnya yang mempengaruhi X2 

2 : Variabel lainnya yang mempengaruhi Y 

3 : Variabel lainnya yang mempengaruhi Z 

2 3 

1 

X1 

x1z 

 
x1y 

 
Z Y yz 

 

x1x2 

x2y 

 

x2z 

 X2 
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Untuk menganalisis hubungan antar variabel ini diperlukan tiga 

substruktur sebagai berikut : 

 

3.7.5.1 Substruktur 1 

Substruktur pertama sesuai dengan hipotesis kelima yang menyatakan 

bahwa risiko sistematis (X1) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi 

corporate social responsibility (X2). Pengaruh variabel tersebut ditentukan 

melalui koefisien jalur dengan persamaan struktural dan gambar sebagai berikut : 

Substruktur 1 : X2 =  x1x2 X1 + 1 …………………(1) 

      x1x2                             1 

 

 

Gambar 3.2 

Substuktur 1 (Pengaruh X1 terhadap X2) 

Keterangan :  

X1 : Risiko Sistematis 

X2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa variabel X2 tidak hanya dipengaruhi 

oleh X1, akan tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur melalui 

penelitian ini (1). 

X1 X2 
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Hipotesis Operasional : 

Ho1 : ( x1x2)
2 = 0 ; risiko sistematis tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. 

Ha1 : ( x1x2)
2 ≠ 0 ; risiko sistematis berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. 

3.7.5.2 Substruktur 2 

Substruktur kedua sesuai dengan hipotesis keenam dan ketujuh, yang 

menyatakan bahwa risiko sistematis (X1) dan pengungkapan informasi corporate 

social responsibility (X2) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba (Y) baik secara 

simultan maupun parsial. Pengaruh variabel tersebut ditentukan melalui koefisien 

jalur dengan persamaan struktural dan gambar sebagai berikut : 

Substruktur 2 : Y =  x1y X1 +  x2y X2 + 2 …………………(1) 

      x1y                             2 

 

 

                                       x2y          

Gambar 3.3 

Substuktur 2 (Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y) 

 

X1 

Y 

X2 
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Keterangan :  

X1 : Risiko Sistematis 

X2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Y : Pertumbuhan Laba 

Pada Gambar 3.4 menunjukkan bahwa variabel Y  tidak hanya dipengaruhi 

oleh X1 dan X2, akan tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur 

melalui penelitian ini (2). 

Secara Simultan : 

Untuk menguji apakah risiko sistematis dan pengungkapan informasi 

corporate social responsibility berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dilakukan 

dengan membandingkan R2. 

Ho2 : R
2 = 0 ; risiko sistematis dan pengungkapan corporate social responsibility 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Ha2 : R
2 ≠ 0 ; risiko sistematis dan pengungkapan corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Secara Parsial : 

Untuk menguji apakah risiko sistematis dan pengungkapan informasi 

corporate social responsibility masing – masing berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur. 
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Ho3 : ( x1y)2 = 0 ; risiko sistematis tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. 

Ha3 : ( x1y)2 ≠ 0 ; risiko sistematis berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Ho4 : ( x2y)2 = 0 ; pengungkapan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Ha4 : ( x2y)2 ≠ 0 ; pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

3.7.5.3 Substruktur 3 

Substruktur kedua sesuai dengan hipotesis kedelapan,kesembilan, 

kesepuluh dan kesebelas yang menyatakan bahwa risiko sistematis (X1), 

pengungkapan informasi corporate social responsibility (X2) dan pertumbuhan 

laba (Y) berpengaruh terhadap koefisien respon laba (Z) baik secara simultan 

maupun parsial. Pengaruh variabel tersebut ditentukan melalui koefisien jalur 

dengan persamaan struktural dan gambar sebagai berikut : 

Substruktur 3 : Z =  x1z X1 +  x2z X2 +  yz Z 3 …………………(1) 

 

 

 

 



109 
 

 
 

      x1z                             3 

 

 

  x1z 

                            

 

                              yz 

Gambar 3.5 

Substuktur 3 (Pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z) 

Keterangan :  

X1 : Risiko Sistematis 

X2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Y : Pertumbuhan Laba 

Z : Koefisien Respon Laba 

Pada Gambar 3.5 menunjukkan bahwa variabel Z  tidak hanya dipengaruhi 

oleh X1, X2, dan Y  akan tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diukur melalui penelitian ini (3). 

 

X1 

Z X2 

Y 
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Secara Simultan : 

Untuk menguji apakah risiko sistematis, pengungkapan informasi 

corporate social responsibility, dan pertumbuhan laba berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba dilakukan dengan membandingkan R2. 

Ho5 : R
2 = 0 ; risiko sistematis, pengungkapan informasi corporate social 

responsibility, dan pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. 

Ha5 : R
2 ≠ 0 ; risiko sistematis, pengungkapan informasi corporate social 

responsibility, dan pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. 

Secara Parsial : 

Untuk menguji apakah risiko sistematis dan pengungkapan informasi 

corporate social responsibility masing – masing berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur. 

Ho6 : ( x1z)2 = 0 ; risiko sistematis tidak berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba. 

Ha6 : ( x1z)2 ≠ 0 ; risiko sistematis berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Ho7 : ( x2z)2 = 0 ; pengungkapan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 
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Ha7 : ( x2z)2 ≠ 0 ; pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap koefisien respon laba. 

Ho8 : ( x2z)2 = 0 ; pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba. 

Ha8 : ( x2z)2 ≠ 0 ; pertumbuhan laba berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

3.7.6 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya, 

koefisien determinasi menurut Wiratma Sujarweni (2012: 188) ini dinyatakan 

dalam rumus persentase (%) dengan rumus sebagai berikut 

𝑲𝑫 = 𝒓𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Koefisien Determinasi (Kd) merupakan kuadrat dari koefisien kolerasi 

sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Nilai Kd yang kecil berarti kemampuan variable-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable 

independen yaitu pengungkapan corporate social responsibility, capital intensity, 

koneksi politik, dan corporate risk terhadap variable dependen yaitu penghindaran 

pajak dinyatakan dalam persentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan bantuan Statistical Product and Service Solutions (SPSS)  
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3.8 Model Penelitian 

 Model penelitian merupakan abstraksi fenomena yang diteliti. Sesuai 

dengan judul penelitian, Pengaruh Risiko Sistematis Terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Laba 

dan Koefisien Respon Laba, maka hubungan antar variabel dapat digambarkan 

dalam model penelitian sebagai berikut: 
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