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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian (Uma Sekaran) 

 
Desain  penelitian  dalam  skripsi  ini  mengacu  pada  Uma  Skaran,  yaitu 

sebagai berikut: 

a)  Tujuan studi 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Studi yang termasuk 

dalam pengujian hipotesis  biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, 

atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) 

dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui  apakah  ukuran  perusahaan,  likuiditas,  leverage,  dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR). 

b)  Jenis investigasi 

 
Jenis investigasi terbagi   menjadi dua, yaitu studi kausal dan studi 

korelasional. Studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu 

atau lebih masalah disebut studi kausal (causal study). Sedangkan jika 

peneliti berminat untuk enemukan variabel yang berkaitan dengan masalah, 

disebut studi korelasional (correlational study). Adapaun jenis investigasi 

dalam penelitian ini adalah studi korelasional, dimana studi ini 

mengidentifikasi faktor-faktor penting yang berkaian dengan masalah.
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c)  Tingkat intervensi peneliti 

 
Tingkat intervensi peneliti terhadap hasil dari penelitian ini adalah 

minimal,  ini  dikarenakan  peneliti  mengolah  data  yang  bersumber  dari 

laporan tahunan perusahaan atau dapat pula dikatakan menggunakan data 

sekunder.  Sehingga  hasil  dari  penelitian  itu  pasti  dan  akurat  karena 

bersumber dari yang pasti dan akurat pula. Lain halnya jika sumber data atau 

teknik yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Dalam teknik wawancara, 

peneliti bisa saja terbawa perasaan informan, dan dapat mengintervensi hasil 

dari penelitian. 

d)  Situasi studi 

 
Studi korelasional selalu dalam situasi yang tidak diatur, sedangkan 

kebanyakan studi kausal yang   ketat dilaksanakan dalam situasi lab yang 

teratur. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dalam organisasi dan situasi 

studinya termasuk kedalam studi lapangan (field study).  Dalam  penelitian 

ini  peneliti  melihat  data dari  laporan  tahunan  dan  laporan  keberlanjutan 

perusahaan. 

e)  Unit analisis 

 
Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan 

selama tahap analisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, unit analisis 

adalah organisasi, dimana peneliti akan melihat data berupa laporan tahunan 

dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dikumpulkan dari website 

massing-masing perusahaan.
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f)   Horizon waktu 
 

 
Penelitian ini akan dilakukan dengan data yang tidak hanya sekali 

dikumpulkan melainkan menggunakan data laporan tahunan dan laporan 

keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) pada periode 2012-2016 sehingga termasuk kedalam horizon waktu 

gabungan antara cross-sectional dan longitudinal. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 
 

 
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas:  obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  diterik  kesimpunlannya  (Sugiyono, 

2007). Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan- 

perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di  Indeks  Saham Syariah  Indonesia 

(ISSI) selama periode 2012-2016. Pada tahap selanjutnya adalah pengambilan 

sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2007).  Sampel terdiri dari beberapa unsur yang 

dipilih dari populasi yang nantinya kesimpulan penelitian akan diambil dari 

sampel tersebut dan digeneralisasikan pada populasi. Pada penelitian ini 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara atau dengan metode purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel pada populasi tertentu yang telah 

memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan peneliti, yang tujuannya untuk
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mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Adapun kriteria yang ditentukan 

dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

 
(ISSI)  pada periode 2012-2016 dan tidak bangkrut. 

 
2)  Perusahaan   mempublikasikan   dan   menyajikan   laporan   tahunan   dan 

laporan keberlanjutan lengkap selama periode tahun 2012-2016 (continue). 

Adapun  proses pengambilan sampel  pada penelitian  ini  dapat  dilihat 

pada tabel rangkuman hasil proses pengambilan sampel berikut ini : 

 
Tabel III. 1 

Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sampel 
 

 

No 
 

Kriteria 
Jumlah 

perusahaan 

1 Jumlah perusahaan manufaktur sektor dasar 

dan  kimia  yang  listing  di  Indeks  Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) 2012-2016 

61 

2 Perusahaan yang bangkrut (2) 

3 Perusahaan   yang   tidak   mempublikasikan 

laporan  tahunan  dan  laporan  keberlanjutan 

dengan lengkap selama 2012-2016. 

(51) 

Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian 8 

Total sampel yang akan diuji selama 5 tahun 8 
 

 
 

Berdasarkan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) hingga tahun 2016 terdapat 8 perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian ini. Namun, yang menjadi observasi pada penelitian 

ini berjumlah 40 (8 x 5 tahun penelitian). 

Adapun nama-nama perusahaan Manufaktur sektor dasar dan kimia yang 

dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Tabel III. 2 

Nama perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2013-2016 
 

No Kode Emiten Nama Emiten/Perusahaan 

1 AKRA AKR Corporindo Tbk 

2 ASII Astra Internasional Tbk 

 CPIN Charoen Pokhand Indonesia Tbk 

4 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

5 INDF Indofood Tbk 

6 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

7 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

8 WIKA Wijaya Karya Beton Tbkk 

 

Dengan daftar populasi perusahaan manufaktur periode 2012-2016 adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel III. 3 
 

Nama perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2013-2016 sebagai 

Populasi 
 

 

No Nama Perusahaan No Nama Perusahaan 

1 Indocement Tunggal Perkasa 
Tbk 

32 Pelangi Indah Canindo Tbk 

2 Semen Baturaja Persero Tbk 33 Tembaga Mulia semanan Tbk 

3 Semen Indonesia Tbk 34 Indo acitama Tbk 

4 Waskita Beton Precast Tbk 35 Argha Karya Prima Industry Tbk 

5 Wijaya Karya Beton Tbk 36 Budi Starch and sweetener Tbk 

6 Asahimas Flat Glass Tbk 37 Duta Pertiwi Nusantara 

7 Arwana Citra Mulia Tbk 38 Ekadharma Internasional  Tbk 

8 Keramik Indonesia Asosiasi Tbk 39 Eterindo Wahanatama Tbk 

9 Surya Toto Indonesia Tbk 40 Intan wijaya internasional Tbk 

10 Alaska Industrindo Tbk 41 Chandra asri petrochemical 

11 Alumindo Light Metal Industry 
Tbk 

42 Unggul indah cahaya Tbk 

12 Beton Jaya Manunggal Tbk 43 Alam karya unggul Tbk 

13 Citra Turbindo Tbk 44 Asiaplast industries Tbk 

14 Gunawan Dianjaya Steel Tbk 45 Berlina Tbk 

15 Indal Aluminium Industry Tbk 46 Lotte chemical titan Tbk 

16 Jakarta Kyoei Steel Work LTD 
Tbk 

47 Champion pasific indonesia Tbk 

17 Jaya Pari Steel Tbk 48 Impack pratama industri Tbk 
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18 Lion Metal Works 49 Indopoly swakarsa industry Tbk 

19 Lionmesh Prima Tbk 50 Sekawan intipratama Tbk 

20 Pelat Timah Nusantara Tbk 51 Siwani makmur Tbk 

21 Trias sentosa Tbk 52 Charoen Pokphand indonesia 
Tbk 

22 Malindo Feedmill Tbk 53 Toba Pulp Lestari Tbk 

23 Suparma Tbk 54 Jembo cable company Tbk 

24 Kabelindo murni Tbk 55 KMI Wire and Cable Tbk 

25 Voksel electric Tbk 56 Indofood sukses makmur Tbk 

26 Mayora indah  Tbk 57 Wilmar cahaya indonesia Tbk 

27 Prashida aneka niaga Tbk 58 Nippon indosari corporindo Tbk 

28 Sekar bumi Tbk 59 Sekar laut Tbk 

29 Siantar top Tbk 60 Ultrajaya milk industry Tbk 

30 Astra internasional Tbk 61 AKR Corporindo Tbk 

31 Unillever indonesia Tbk  

 

 
3.3 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal 

metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau 

kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Metode tes, instrumennya 

adalah soal tes, tetapi metode observasi, instrumennya bernama chek-list. 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah 

dokumentasi. Didalam instrumen penelitian dokumentasi, penelitian menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, jurnal-jurnal dan sebagainya sebagai bahan dalam melakukan 

penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 

 
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber 

yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data
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yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2008;137). 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari 

data sekunder yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan dari 

website masing-masing perusahaan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan 

metode studi dokumentasi, dan dikumpulkan, dicatat dan dikaji. Sedangkan untuk 

studi pustakanya, diperoleh dari penelititan terdahulu dan ditunjang dengan 

literature lain seperti buku, jurnal, dan informasi yang relevan. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 
 

 
Berikut ini merupakan definisi operasional variabel yang akan digunakan 

dalam penelitin ini: 

Tabel III. 4 

Definisi Operasional Variable 
 

Variabel Definisi Pengukuran 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting (ISR) 

ISR adalah perpanjangan 

pelaporan sosial yang meliputi 

tidak hanya harapan dewan 

pengurus atas pandangan 

masyarakat terhadap peran 

perusahaan dalam ekonomi, 

tetapi juga memenuhi 

perspektif spiritual untuk 

pengguna laporan muslim 

(Haniffa, 2002) 

Disclosure level= 

Jumlah skor disclosure 

  

 yang dipenuhi   

Jumlah skor maksimum 

Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

tingkat identifikasi besar atau 

kecilnya suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan bisa dinilai 

aktiva, total penjualan, 

Size = Ln (total Asset) 
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 kapasitas pasar, jumlah tenaga 

kerja dan sebagainya (Maulida 

dkk, 2014) 

 

Likuiditas Dalam penelitian ini likuiditas 

diukur oleh Current Ratio 

(CR). Current Ratio (CR) 

adalah suatu perbandingan 

antara aktiva lancar dan 

kewajiban lancar dan 

merupakan ukuran yang paling 

umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan suatu 

perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya 

(Faizal, 2014) 

Current Ratio = Current 

Assets 

Current Liabilities 

Leverage Leverage perusahaan pada 

penelitian ini, diukur dengan 

nilai Debt to Equity Ratio 

(DER). Debt to Equity Ratio 

adalah salah satu rasio yang 

mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar 

seluruh hutang perusahaan. 

(Anggraini dan Wulan, 2015) 

Debt to Equity = 

    Total Liabilities 

Total Equity 

Profitabilitas Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan 

(profit). Nilai profitabilitas 

dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan ROE. 

ROE adalah pengukuran 

terhadap kemampuan 

perusahaan untuk 

mengahasilkan keuntungan 

dengan menggunakan ekuitas 

atau modal sendiri yang 

dimilikinya (Anggraini dan 

Wulan, 2015) 

ROE = 

   laba setelah pajak 

equity 
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3.6 Metode Analisis Data 
 

 
Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pegaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Analisis regresi terdiri dari dua jenis, yaitu regresi 

linier sederhana dan regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan regresi 

linier  berganda  karena  variabel  independen  yang  digunakan  lebih  dari  satu 

variabel. Metode analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji statistik. 

a.   Statistik Deskriptif 
 

 
Indrintoro dan Supomo (2009; 170) menjelaskan bahwa statistik deskriptif 

dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian 

dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Menurut 

Indrintoro (2008;170), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai 

maksimum, minimum, dan nilai rata-rata (mean) yang disajikan dalam table 

numeric  yang dihasilkan   dari pengolahan data dengan  menggunakan  SSPS 

versi 25. Pada statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai karakteristik dari variabel penelitian dan untuk mengetahui hubungan 

variabel penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi 

frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, dan rata-rata 

(mean).
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b.  Uji Asumsi Klasik 
 

Uji asumsi klasik bertujuan mengetahui kelayakan penggunaan model 

regresi sehingga tidak menimbulkan bias dalam analisis data. Menurut latan dan 

temalagi (2013;56), uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedatisitas. 

1)  Uji Normalitas 

 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu (residual) 

dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Jika residual 

data tidak berdistribusi normal, maka kesimpulan statsitik menjadi tidak valid 

atau bias. Variabel pengganggu  atau residual  dapat dideteksi berdestribusi 

normal dengan dua pendekatan analisis, yaitu analisis grafik dan uji statistik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunaan uji statistik non-parametik 

kolmogorovsmirnov untuk menguji normalitas data. 

a)  Analisis Statistik 

 
Uji normalitas dengan grafik  dapat menyesatkan jika tidak hati-hati. 

Secara visual kelihatan normal, padahal secara statistic bisa sebaliknya. Oleh 

sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji 

statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewnes 

dari residual. Hasil dari analisis statistic haruslah Z table lebih besar dari Z 

hitung agar distribusi dapat dikatakan normal. Uji statistic lain yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic non- 

parametrik   Kolmogorov   Smirnov   (K-S).   residual   data   dapat   dikatakan
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tredistribusi normal apabila nilai Asymp Sig lebih dari 0,05 (5%). Analisis ini 

dilakukan dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution 

(SPSS). 

2)  Uji Multikolonieritas 
 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mnguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna diantara variabel 

bebas (Sanusi, 2014). Menurut Porter (2011), multikolonieritas di dalam model 

regresi dapat dideteksi melalui tiga hal: 

a)  Nilai R2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel- 

variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b)  Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. 

 
c)  Dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya serta Variance Inflation Factor 

(VIF). Apabila nilai Tolerance > 0,01 atau sama dengan VIF < 10, dapat 

diartikan tidak terjadi multikolonieritas dan sebaliknya apabila nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolonieritas. 

3)  Uji Heteroskedatisitas 
 

Uji  Heteroskedatisitas  bertujuan  untuk  mneguji  apakah  dalam  model 

regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  antara satu  pengamatan 

dengan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya  tetap,  maka  disebut  homokedastisitas.  Jika  varian  berbeda  disebut
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dengan Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

Heteroskedastisitas   adalah   dengan   Scatterplot.   Menurut   Ghozali   (2011), 

terdapat beberapa kriteria dalam analisis yang digunakan ada uji 

Heteroskedastisitas dengan grafik Scatterplot, yaitu: 

a)  Jika dapat pola tertentu, seperti titik yang membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar ddan menyempit) maka telah terjadi 

Heteroskedastisitas. 

b)  Jika tidak terdapat pola yang jelas serta terdapat titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4)  Uji Autokolerasi 
 

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat  korelasi  antara kesalahan  pengganggu  pada periode t  dengan 

kesalahan pengganggu pada kesalahan t-1. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu yang berkenaan satu sama lainnya. Cara untuk menguji 

autokolerasi dapat dilakukan dengan melakukan uji Durbin Watson (DW). 

Menurut Sufren dan Natael (2014) syarat tidak terjadinya autokolerasi adalah 

jika nilainnya 1<DW<3. 

5)  Uji Hipotesis 

 
a)  Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis 

regresi linier berganda (Multiple Linier Regresssion) dengan alasan bahwa 

variabel   independennya   lebih   dari   satu.   Analisis   ini   digunakan   untuk
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menentukan hubungan antara ISR dengan variabel-variabel independennya. 

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan 

sebagai berikut: 

ISR = α + β1SIZE + β2LIKUIDITAS + β3LEVE + β4PROFIT + e 
 
 
 
 

Keterangan : 

 
ISR                                : Tingkat Islamic Social Reporting 

 
α                                    : Regresi yang diterima 

 
βn                                                     : Parameter yang diestimasi 

 
SIZE                              : Ukuran perusahaan, Total Asset (Ln) 

LIKUIDITAS                : Current Ratio 

LEVE                            : Leverage 

 
PROFIT                         : Profitabilitas (ROE) 

E                                    : Error term 

Kemudian untuk mengetahui antara variabel-variabel independen 

dengan tingkat ISR maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian 

terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini: 

b)  Uji T (Parsial) 

 
Setelah melakukan pengujian koefisien regresi secara keseluruhan, 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian koefisien regresi secara 

individu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Uji T. Tujuan 

dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi atau pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.
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Signifikansi  Uji  T  dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai 

thitung  dengan ttabel. Jika thitung  > ttabel, nilai t berada dalam daerah penolakan 

sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat kepercayaan (1-α) x 100%. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas signifikan secara statistik 

(Nachrowi dan Usman, 2006). 

Cara lain yang dapat digunakan dalam Uji T adalah dengan 

membandingkan probabilitas statistik t dengan tingkat signifikansi (α) 0,05. 

Apabila probabilitas statistik t < tingkat signifikansi (α) 0,05 maka variabel 

bebas tersebut signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat 

(Riduwan dan akdon, 2005). 

c)  Uji F (Simultan) 
 

Menurut Ghozali (2005) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1)  Jika nilai siginifikansi > 0,05 berarti bahwa secara simultan keempat 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2)  Jika nilai signifikan  < 0,05 berarti secara simultan keempat  variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.



67 
 

 
 
 
 
 
 

d)  Koefisien Determinan (R
2
) 

 
Koefisien determinasi (goodness of fit) yang dinotasikan dengan R2 

merupakan  ikhtisar  yang  menyatakan  bahwa  seberapa  baik  garis  regresi 

sampel mencocokkan data. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur 

proporsi variasi dalam varabel tidak bebas yang dijelaskan oleh regresi. Nilai 

R2 berkisar antara 0 sampai 1, bila R2 = 0 berarti tidak ada hubungan yang 

sempurna. Sedangkan apabila nilai R2 = 1 maka ada hubungan antara variasi 

Y dan X atau variasi dari Y dapat diterangkan oleh X secara keseluruhan. 


