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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

       Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan 

yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2015-

2017. Penggunaan sampel perusahaan yang terdaftar di ISSI karena  

perusahaan yang terdaftar didalam ISSI merupakan perusahaan yang 

berbasis syariah. Perusahaan yang terdaftar di ISSI merupakan perusahaan 

pasar modal yang berada diseluruh indonesia, sehingga cangkupan 

pengungkapan menjadi lebih luas yaitu dapat melihat pengungkapan yang 

berada diseluruh indonesia. 

B. Jenis Data  

       Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang berarti 

menggunakan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2015 - 2017 yang 

terdaftar di Indeks Saham syariah Indonesia (ISSI) yang digunakan untuk 

mengelolah data. Data laporan tahunan perusahaan tersebut diperoleh dari 

situs BEI (www.idx.go.id).   

C. Teknik Pengambilan Sampel 

       Teknik pengambilan sampel yang dilakukan penelitian ini adalah 

teknik Purposive Sampling, pengambilan sampel menggunakan beberapa 

kriteria yang telah ditetapkan, Berikut beberapa kriteria yang telah 

ditetapkan tersebut :  

Leverage (+)  

http://www.idx.go.id/
http://www.idx.go.id/
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1) Perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

secara berturut-turut selama tahun 2015-2017 

2) Perusahaan yang  menerbitkan laporan tahunan berturut-turut dari 

tahun 2015-2017 

3) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah 

4) Perusahaan yang mendapatkan laba 

5) Perusahaan yang tidak mengikuti PROPER pada tahun 2015-2017 

6) Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang 

berkaitan dengan variabel penelitian. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Pengungkapan Islamic Social Reporting (Y) 

       Islamic social reporting (ISR) adalah bentuk tanggung jawab sosial 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada lingkungannya, baik itu 

merupakan bentuk kepedulian sosial maupun tanggung jawab terhadap 

lingkungan yang sesuai dengan prinsip islam. alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan indek ISR yang sejalan dengan 

beberpa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh 

Haniffa (2007) dan othman et al (2009). Dari indek ISR tersebut peneliti 

melakukan analisis menggunakan skoring yang berdasarkan  indeks ISR 

yang terdiri dari 6 tema yaitu tema keuangan, produk, sumber daya 

manusia, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Dari tema 

tersebut kemudian dikembangkan menjadi 43 item pengungkap. 
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Masing-masing dari item akan diberi nilai 1 dan 0, dimana nilai 1 akan 

diberikan kepada perusahaan apabila item ISR terdapat pada perusahaan 

sedangkan nilai 0 akan diberikan kepada perusahaan apabila item ISR 

tidak terdapat pada perusahaan. Perhitungan indeks ISR dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

 

 

2. Variabel Independen 

a) Leverage (X1) 

       Pada penelitian ini leverage perusahaan akan diukur 

menggunakan nilai Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity 

Ratio (DER) merupakan salah satu dari rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutang 

yang dimiliki, rasio DER ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ramadhani dkk (2016) sebagai berikut : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (DER) =
Total Hutang

Ekuitas
 x 100%  

 

b) Ukuran Perusahaan (X2) 

       Menurut Asmara dan Safira (2016) ukuran perusahaan 

merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan menurut besar 

atau kecilnya perusahaan yang dapat diukur menggunakan metode 

jumlah karyawan, nilai total aset dan volume penjualan. Jika suatu 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 =  
Jumlah 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 yang dipenuhi

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 
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perusahaan telah memiliki ukuran perusahaan yang besar, maka 

dapat dipastikan memiliki pembiayaan, fasilitas dan seumber 

manusia yang banyak. Sehingga pengungkapan informasi 

perusahaan tersebut semakin banyak. Informasi ini sangat 

dibutuhkan oleh investor yang dalam hal ini berkaitan dengan 

pengambilan keputusan berinvestasi dalam perusahaan tersebut. 

Variabel ukuran perusahaan ini dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

 

 

c) Profitabilitas (X3)  

       Profitabilitas merupakan suatu kemampuan dari perusahaan 

dalam mendapatkan laba, sehingga dapat meningkatkan nilai untuk 

pemegang saham. Dalam penelitian ini Profitabilitas diproksikan 

dengan Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang dapat 

menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-

rata aset Santoso dan Dhiyaul-haq (2017). Dengan rumus sebagai 

berikut : 

Return On Asset (ROA) =  
Laba Setelah Pajak

Total  Aset
 x 100% 

 

SIZE = Ln (Total Aset) 
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d) Dewan Komisaris Independen (X4) 

       Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dewan 

komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya 

seperti anggota dewan direksi, pemegang saham pengendali dan 

tidak ada hubungan bisnis atau yang lainya dalam mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan 

perusahaan, dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan 

dapat diukur dengan Lestari (2013 dalam Hidayah dan Wulandari 

(2017). 

Dewan Komisaris Independen

=  
Jumlah anggota komisaris independen

Total Anggota Dewan Komisaris
 x 100% 

 

e) Kepemilikan Institusional (X5) 

        Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan seperti perusahaan 

asuransi, bank atau kepemilikan institusi lain.dalam suatu 

perusahaan, kepemilikan institusional ini dapat diukur 

menggunakan persentase jumlah saham milik institusional terhadap 

jumlah saham yang beredar dalam perusahaan, pengukuran ini 

merujuk kepada penelitian Machmud dan Jackman (2008) dalam 

Nugroho danYuliyanto (2015) : 
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f) Kinerja Lingkungan (X6) 

       Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur kinerja perusahaan yaitu dengan melihat prestasi 

perusahaan dalam mengikuti PROPER yang dilakukan oleh 

kementrian lingkungan hidup. Alat ukur yang digunakan untuk 

kinerja lingkungan hidup perusahaan dengan memberikan nilai skor 

warna untuk masing-masing peringkat yang diperoleh perusahaan 

Kurniawati dan Yaya (2017), sebagai berikut :  

  

1. Emas (Sangat sangat baik) diberi skor 5 

2. Hijau (sangat baik) diberi skor 4 

3. Biru (baik) diberi skor 3 

4. Merah (buruk) diberi skor 2  

5. Hitam (sangat buruk) diberi skor 1 

 

 

Kepemilikan Institusional

=
Jumlah Saham yang dimiliki Institusional

Jumlah Total Saham yang Beredar
 X 100% 
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E. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas merupakan pengujian yang memiliki tujuan 

apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel 

dependen atau keduanya telah terdistribusikan normal atau tidak. 

Suatu model regresi dapat dikatakan baik jika memiliki distribusi 

data yang normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui suatu 

data tersebut normal atau tidak dapat diuji menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov, kriteria dalam melakukan pengujian ini yaitu 

nilai Sig atau Signifikansi < 0,05, maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal, nilai Sig atau Signifikansi > 0,05, maka data 

tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2009) 

b. Uji Multikolinieritas 

       Uji Multikolinieritas digunakan untuk melakukan pengujian 

apakah didalam model regresi terdapat adanya korelasi antar 

varaibel bebas atau tidak. Model regresi yang baik yaitu ketika tidak 

terjadi korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Untuk mengetahui 

terjadinya multikolonieritas atau tidak didalam suatu model regresi 

dapat diihat dari nilai yang ada di tolerance dan VIF. Jika nilai 

tolerance > 0,10 dan VIF < 10, dapat diartikan tidak terdapat 

multikolinearitas dalam data penelitian tersebut apabila nilai 

tolerance < 0,10 dan VIF >10, mengartikan bahwa data tersebut 

terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2009) 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan pengujian apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengematan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain maka 

disebut heteroskedastisitas tetapi jika tidak terdapat perbedaan atau 

tetap  maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik 

yaitu homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali 

(2009). metode yang digunakan adalah metode Gletser dengan nilai 

sig > 0,05. 

d. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode 

pengujian yang sering digunakan yaitu uji Durbin-Watson (Uji DW) 

dengan ketentuan dU < dW < 4 – dU  (Ghozali, 2012).  

F. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

a. Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif adalah alat statistik yang memiliki fungsi dalam 

memebrikan gambaran terhadap objek yang diteliti menggunakan data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa dilakukan sebuah 

analisis serta membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum dari data 

tersebut Sugiyanto (2004). Analisis yang digunakan metode ini  untuk 
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𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 = α +  β1LEV +

 β2SIZE +  β3PRO +  β4DKI + β5KI +  β6KL + e  

mendeskripsikan hasil dari  suatu data dapat dilihat dari nilai mean, 

maximum, minimum dan standar deviasi.  

b. Uji Regresi Linear Berganda 

        Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan yaitu 

analisis regresi berganda untuk meilihat gambar mengenai pengaruh 

dari variabel independen yang dimiliki variabl lebih dari satu. Penelitian 

ini menggunakan model regeresi berganda dengan persamaan sebagai 

berikut:  

 

 

Keterangan :   

 

 

 

 

 

 

 

Y  :  Islamic social reporting 

α : Konstanta 

β1−6                          : Koefisien regresi 

LEV : Leverage 

SIZE : Ukuran Perusahaan 

PRO : Profitabilitas  

DKI : Dewan Komisaris Independen 

KI : Kepemililikan Institusional 

KL : Kinerja Lingkungan 

E Error 
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c. Uji Simultan (Uji F) 

       Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian dan 

pada dasarnya akan menunjukan apakah semua variabel independen 

dalam  model tersebut mempengaruhi variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan nilai sig 0,05. Uji F ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan sig dengan α 0,05. Apabila sig < α 0,05 maka terdapat 

pengaruh variabel independen yang mempengaruhi secara simultan atau 

bersama-sama terhadap variabel dependen.  

d. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

       Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji t dapat 

menunjukan bagaimana pengaruh suatu variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hipotesis akan terdukung apabila nilai sig < α 0,05 

dan koefisien regresi  searah dengan hipotesis.  

e. Koefisien Determinasi (R2) 

       Koefisien deteminasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai 

R2 berkisar antara nilai 0 sampai dengan nilai 1. Apabila nilai R2 tersebut 

adalah 0 memiliki arti bahwa tidak terdapat hubungan yang sempurna, 

sedangkan jika nilai tersebut 1 maka memiliki arti bahwa terdapat 

hubungan antara varibel dependen dan variabel independen. 

 

 


