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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Jakarta Islamic Index 

(JII). JII sendiri merupakan suatu indeks saham yang ada di Indonesia yang 

menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang 

memenuhi kriteria syariah. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini karena setiap investor 

atau emiten yang akan berinvestasi dalam indeks ini harus melalui beberapa 

penyaringan (filter). Indeks ini memperdagangkan saham-saham perusahaan 

pilihan yang ketentuannya antara lain operasionalnya tidak bertolak belakang 

dengan ajaran syariat Islam dan kinerja perusahaannya pun terbilang baik. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Menurut Chandrarin (2017:2) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism dan mengacu pada teori 

akuntansi yang positif yang telah dikembangkan oleh Watts & Zimmerman. 

Pendekatan kuantitatif menggunakan susunan atau langkah-langkah yang 

terstruktur dalam suatu proses riset untuk menarik kesimpulan menggunakan hasil 

analisis berdasarkan pada alat statistik parametrik. 

Efferin dkk (2008:35) menjelaskan positivism adalah pendekatan yang 

menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-kuantitatif 

dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara “objektif”. Dalam pendekatan 
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ini seorang peneliti memulai dengan sebuah hubungan sebab akibat yang 

diperoleh dari teori yang bersifat umum untuk kemudian menggunakannya untuk 

memperbaiki/memodifikasi teori tentang hubungan tersebut dalam konteks yang 

lebih khusus. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mencatat data-data yang 

telah dipublikasi oleh lembaga-lembaga pengumpulan data, mengumpulkan serta 

mengkaji data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

tergabung di Jakarta Islamic Index periode tahun 2013 - 2017.  

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian data 

dengan cara megunduh situs BEI www.idx.co.id dan studi pustaka yaitu 

pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu melalui buku-

buku, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan informasi yang dibutuhkan. Kemudian peneliti juga menggunakan data 

publikasi hasil PROPER yang diunduh dari situs Kementerian Lingkungan Hidup 

yaitu http://proper.menlhk.go.id. Setelah data-data yang dibutuhkan telah 

terkumpul semua, peneliti mengevaluasi data agar dapat diolah lebih lanjut. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kuantitatif. 

Chandrarin (2017:122) menjelaskan bahwa data kuantitatif merupakan jenis data 

http://proper.menlhk.go.id/
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berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut 

pengukuran variabel. Peneliti dapat menggunakan data kuantitatif untuk dianalisis 

setelah data-data memenuhi kaidah-kaidah pengujian yang dipersyaratkan. Jika 

tidak atau belum memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan maka peneliti 

harus melakukan transformasi dan pengujian asumsi-asumsi data terlebih dahulu. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder   

yang berasal dari laporan keuangan tahunan, dimana data tersebut dapat diperoleh 

pada situs www.idx.co.id yang masuk dalam kategori perusahaan yang memiliki 

saham syariah selama periode penelitian. Data juga diperoleh dengan 

menggunakan data publikasi hasil PROPER yang diunduh dari situs Kementerian 

Lingkungan Hidup yaitu http://proper.menlhk.go.id. 

3.5 Populasi Dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Chandrarin (2017:125) menjelaskan populasi adalah kumpulan dari elemen-

elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan. Elemen tersebut dapat berupa orang, manajer, auditor, 

perusahaan, atau segala hal yang menarik untuk dapat diamati/diteliti.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

listing di BEI yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan mengikuti PROPER 

(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup) selama tahun 2013 - 2017.  

 

http://www.idx.co.id/
http://proper.menlhk.go.id/
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3.5.2 Sampel  

Chandrarin (2017:125) menjelaskan sampel merupakan kumpulan subjek 

yang memiliki populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik 

yang sama dengan populasinya dan harus mewakili (representative) anggota 

populasi. 

Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 8 perusahaan 

syariah dikalikan 5 tahun (2013-2017), maka total sampel yang diteliti yaitu 

sebanyak 40. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu perusahaan yang memiliki saham syariah di JII yang 

menerbitkan laporan tahunan dan secara aktif terdaftar di PROPER Kementerian 

Lingkungan Hidup. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Perusahaan terdaftar di BEI yang tergabung dalam JII selama 

periode 2014-2017. 

30 

Perusahaan yang tidak menerbitkan dan mempublikasikan 

laporan tahunan selama periode 2014-2017. 

( 16 ) 

Perusahaan yang menggunakan selain mata  

uang Rupiah. 

(2) 

Perusahaan yang tidak terdaftar secara aktif di PROPER KLH 

selama periode 2014-2017 

(4) 

Jumlah Sampel 8 

Sumber : Diolah 
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3.6 Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini peneliti memenggunakan 2 variabel yaitu variabel 

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

variable yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = Islamic Social Reporting 

X1  = Ukuran Perusahaan 

X2 = Profitabilitas 

X3  = Umur Perusahaan 

X4 = Komisaris Independen 

X5 = Kinerja Lingkungan 

3.7 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Pengertian / Definisi Alat Ukur Skala 

Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

Menurut Putri (2014:49) 

ukuran perusahaan adalah 

besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat 

dihitung dengan beberapa 

metode. Penelitian ini 

menggunakan proxy total aset 

yang diperoleh dari laporan 

posisi keuangan pada akhir 

periode dalam laporan tahunan 

perusahaan. Hal ini 

dikarenakan total asset 

menunjukkan jumlah 

kepemilikan asset yang 

dimiliki perusahaan yang 

dilihat dari penjumlahan dari 

asset lancar dengan asset tetap, 

sehingga total asset dinilai 

lebih dapat mempresentasikan 

apakah suatu perusahaan 

masuk dalam kategori 

perusahaan ukuran besar atau 

kecil. Variabel ukuran 

 

 

 

 

SIZE = Logaritma Natural Total Aset 

(Ln Total Aset) 

 

 

 

 

Ratio 
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Variabel Pengertian / Definisi Alat Ukur Skala 

perusahaan ini menggunakan 

satuan mata uang Rupiah dan 

diberi simbol size. 

Profitabilitas 

(X2) 

Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba. Menurut 

Nurani (2017:47) variabel 

profitabilitas ini menggunakan 

satuan mata uang Rupiah dan 

diberi simbol ROA. ROA 

menunjukkan kinerja 

keuangan yang dilihat dari 

perbandingan antara laba 

bersih setalah pajak dengan 

total aset. Sehingga semakin 

tinggi ROA semakin baik 

kinerja keuangan 

kemungkinan besar 

perusahaan  

mempunyai kemampuan untuk 

melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial secara 

islami lebih luas.. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio 

Umur 

Perusahaan 

(X3) 

Menurut Faricha (2015) umur 

perusahaan dapat digunakan 

untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan bisnis. 

Umur perusahaan dapat 

dihitung dari sejak berdirinya 

perusahaan tersebut sampai 

tahun annual report.  

 

 

                 
                                  

 

 

Ratio 

Komisaris 

Independen 

(X4) 

Menurut Faricha (2015) 

Komisaris independen 

merupakan dewan yang 

dibentuk shareholders dan 

menjadi wakil shareholders 

dalam jajaran manajemen 

perusahaan sebagai pengawas 

operasional. Diukur dengan 

menggunakan jumlah anggota 

komisaris independen dibagi 

dengan total anggota dewan 

komisaris. 

  

 

Proporsi Komisaris Independen = 

  

Jumlah anggota komisaris independen 

 

     Total anggota dewan komisaris  

 

 

Ratio 

Kinerja 

Lingkungan 

(X5) 

Menurut Kurniawati dan Yaya 

(2017) kinerja lingkungan 

adalah kinerja perusahaan 

dalam menciptakan 

lingkungan yang baik.  

Emas : Sangat Sangat Baik, skor = 5  

Hijau : Sangat Baik,             skor = 4  

Biru  : Baik,                          skor = 3  

Merah : Buruk,                     skor = 2  

Hitam : Sangat Buruk,          skor = 1  

Ordinal 
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Variabel Pengertian / Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran kinerja 

lingkungan dalam penelitian 

ini dengan melihat prestasi 

perusahaan dalam mengikuti 

PROPER yang dilakukan oleh 

Kementrian Lingkungan 

Hidup. Diukur dengan 

memberi skor untuk masing-

masing warna peringkat yang 

diperoleh perusahaan. 

 

Islamic 

Social 

Reporting 

(Y) 

Menurut Nurani (2017:49) 

Islamic Social Reporting (ISR) 

merupakan variabel dependen 

yang diukur dengan indeks ISR 

dari masing-masing perusahaan 

setiap tahun. Indeks ISR dalam 

penelitian ini terdiri dari 43 

item pengungkapan yang 

tersusun dalam enam tema 

sesuai dengan penelitian Haniffa 

(2002) dan dimodifikasi dengan 

item-item pengungkapan pada 

penelitian Othman et al. (2010). 

Indeks tersebut dikategorikan 

menjadi enam tema yaitu, 

pendanaan dan investasi, produk 

atau jasa, karyawan, masyarakat, 

lingkungan, dan tata kelola 

perusahaan. Masing-masing 

item pengungkapan memiliki 

nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan 

diberikan apabila item pada 

ISR terdapat dalam data 

perusahaan dan nilai 0 akan 

diberikan apabila sebaliknya. 

Nilai-nilai tersebut kemudian 

dijumlahkan baik menurut 

masing-masing tema maupun 

secara keseluruhan. Sehingga 

nilai terbesar adalah 48 dan nilai 

terkecil adalah 0 untuk setiap 

perusahaan dalam setiap tahun. 

 

 

 

 

Disclosure Level  = 

 

Jumlah skor disclosure yang dipenuhi 

        

Jumlah skor maksimum 

 

 

 

 

Ratio 

Sumber : Diolah 

3.8 Metode Analisa Data 

Menurut Pamungkas (2013) analisis data adalah cara yang digunakan dalam 

mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Hal ini 
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disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara 

langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang 

dapat dipahami, dan teliti.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9. Data panel atau polling 

adalah kombinasi dari data bertipe cross-section dan time series. Yakni sejumlah 

variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka 

waktu tertentu. 

3.9 Metode Pengolahan Data 

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Menurut Ghozali (2013) analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-

variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, 

nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata-rata (mean) dari semua variabel. 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-variabel 

dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, 

komisaris independen, kinerja lingkungan, dan Islamic Social Reporting pada 

perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) dan terdaftar di Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup (PROPER KLH) tahun 2013-2017.  
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3.9.2 Uji Dasar Asumsi Klasik  

Uji dasar asumsi klasik ini dilakukan sebagai parameter untuk mengukur 

apakah data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator) atau tidak.  

3.9.2.1 Uji Normalitas   

Menurut Suliyanto (2011) uji normalitas dimaksudkan untuk menguji 

apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rataratanya. Tidak 

terpenuhinya normalitas pada umumnya disebabkan karena distribusi data tidak 

normal, karena terdapat nilai ekstrim pada data yang diambil.  

Pada penelitian ini keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara 

sederhana dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung 

dengan nilai alpha 0,05 (5%), dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Apabila Prob. JB > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual 

terdistribusi normal, dan  

b. Apabila Prob. JB < 0,05 maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa 

residual terdistribusi normal.  

3.9.2.2 Uji Multikolinieritas  

Menurut Ghozali (2013) uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan atau korelasi diantara variabel bebas (independen) pada 

model regresi. Multikolinieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel 

independen. Uji multikolinieritas yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara 
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menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai 

tolerance dan VIF (Variance Inflacation Factor). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  < 0,1 atau 

sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, 

maka tidak terjadi multikolinieritas pada persamaan regresi penelitian. 

3.9.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Suliyanto (2011) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang terbentuk terjadi ketidaksamaan varian dari residual model 

regresi. Data yang baik adalah data yang homokedatisitas. Homokedatisitas terjadi 

jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama atau konstan. 

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Masalah 

heteroskedastisitas dengan demikian lebih sering muncul pada cross section dari 

pada times series. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lainnya tetap, maka disebut heteroskedatisitas.  

3.9.2.4 Uji Autokorelasi  

Menurut Suliyanto (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antar anggota serangkaian data observasi yang diurutkan 

menurut waktu atau ruang. Menurut Agus (2010) autokorelasi merupakan korelasi 

antar variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi lain. 

Autokorelasi sering muncul pada times series. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Autokorelasi 

dapat dideteksi melalui metode Durbin-Watson (DW) dengan mengansumsikan 

bahwa variabel gangguan hanya berhubungan dengan variabel gangguan periode 
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sebelumnya (lag pertama) yang dikenal dengan model autoregresif tingkat 

pertama dan variabel independen tidak mengandung variabel independen yang 

merupakan kelambanan dari variabel dependen.  

3.9.3 Analisis Model Regresi Data Panel  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari data 

time series dan cross section. Estimasi yang dilakukan dengan menyatukan kedua 

data tersebut yang disebut dengan data pooling atau panel data dengan pengolahan 

data menggunakan software EViews untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen.  

Menurut Winarno (2011) data panel (pool) yakni data yang merupakan 

gabungan antara runtun waktu (time series) dengan seksi silang (cross section). 

Oleh karenanya, data panel memiliki gabungan karakteristik keduanya yaitu data 

yang terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa waktu.  

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dilakukan 

melalui tiga pendekatan, antara lain:  

a) Model Common Effect  

Model common effect atau pooled regression model adalah metode estimasi 

yang menggabungkan (pooled) seluruh data times series dan cross section dengan 

menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Square) untuk melakukan 

estimasi parameternya. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi 

individu maupun waktu sehingga perilaku data antara perusahaan diasumsikan 

sama dalam berbagai kurun waktu. Pada dasarnya model common effect sama seperti OLS 

dengan meminimumkan jumlah kuadrat, tetapi data yang digunakan bukan times 
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series atau data cross section saja melainkan data panel yang diterapkan dalam 

bentuk pooled.  

𝑌   = 𝛼 + 𝛽 𝑋  
   + 𝜀 t 

Keterangan : 

𝑌   : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-i  

𝑋j
   : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t  

i : Unit cross-section sebanyak N  

j : Unit time siries sebanyak T  

𝜀   : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t  

α : Intercept  

𝛽  : Parameter untuk variabel ke-j 

b) Model Fixed Effect  

Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasikan data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan 

namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar 

waktu.  

Yit = 𝑌   =∝ + 𝛽 𝑋    + ∑   =2  𝐷  + 𝜀 t 

Keterangan :  

𝑌  : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-i  

𝑋     : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t  

𝐷   : Dummy variabel  



 

75 

𝜀  : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t  

α  : Intercept  

𝛽   : Parameter untuk variabel ke-j 

c)  Model Random Effect  

Random effect model adalah model estimasi regresi panel data dengan 

asumsi koefisien konstan dan intersep berbeda antara individu dan antar waktu 

(random effect). Dimasukannya variabel dummy didalam fixed effect model 

bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, 

ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa 

diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) yang dikenal juga 

dengan random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel dimana 

variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.  

Persamaan random effect dapat dirumuskan sebagai berikut :  

𝑌   = 𝛼 + 𝛽 𝑋     + 𝜀 ; 𝜀   =    + 𝑉  + 𝑊 t 

Keterangan :  

   : Komponen error cross-section  

𝑉  : Komponen time series  

𝑊   : Komponen error gabungan 

3.9.4 Uji Pemilihan Model Persamaan Data Panel  

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengolah data 

panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, diantaranya:  
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a) Uji Chow  

Menurut Nurani (2017:58) uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah 

model yang digunakan adalah common effect atau fixed effect. Uji chow dilakukan 

dalam pengujian data panel dengan memilih fixed effect pada cross section panel 

option, dengan ketentuan sebagai berikut :  

Hipotesis Uji Chow adalah:  

H0  : Common Effect Model  

H1  : Fixed Effect Model  

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol (H0) adalah dengan menggunakan F-

statistik, seperti rumus berikut : 

CHOW = 
                 

               
 

Keterangan :  

ESS1 : Residual Sun Square hasil perdugaan model fixed effect  

ESS2 : Residual Sun Square hasil perdugaan model pooled last square  

N : Jumlah Data Cross Section  

T : Jumlah Data Time Series  

K : Jumlah Variabel Penjelas 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, berarti menggunakan pendekatan 

model common effect.  

b. Tetapi jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak, dan menerima H1, berarti 

menggunakan pendekatan model fixed effect.   
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b)  Uji Hausman  

Menurut Gujarati (2001) dalam Nurani (2017:59), apabila jumlah data cross 

section (N) lebih besar dari jumlah data time series (T) maka digunakan metode 

random effect dalam pengolahannya. Uji Hausman digunakan untuk menentukan 

apakah model yang paling tepat digunakan adalah model fixed effect atau model 

random effect. Uji hausman dilakukan dengan hipotesis berikut :  

H0  : Model mengikuti random effect model  

H1  : Model mengikuti fixed effect model  

Dalam penelitian ini uji hausman dilakukan dalam pengujian data panel 

dengan memilih random effect pada cross section panel option, dengan ketentuan 

sebagai berikut :  

a. Jika probabilitas > 0,05 maka kita menerima H0, berarti menggunakan 

pendekatan random effect.   

b. Tetapi jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak, dan menggunakan H1, 

berarti menggunakan pendekatan fixed effect.  

c) Uji LM Test 

Uji LM (Lagrange Multiplier ) digunakan untuk memilih model random 

effect atau model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini 

didasarkan pada distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah 

variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah 

sebagai berikut : 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 
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Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita menolak 

H0. Artinya, estimasi yang tepat adalah random effect. Jika nilai LM lebih kecil 

dari nilai statistic chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima H0. Artinya 

estimasi random effect dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data 

panel, tetapi digunakan metode common effect. 

3.9.5 Pengujian Hipotesis  

a) Koefisien Determinasi (R
2
)  

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

R
2
 yang kecil mendekati 0 (nol), berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R
2
 

yang mendekati 1 (satu), berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen,  

b) Uji F (Uji Simultan)  

Menurut Ghozali (2011) 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:  

a. Jika nilai siginifikansi > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi tidak signifikansi). Hal ini berarti bahwa secara simultan kedua 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan kedua variabel independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

c)  Uji-t (Uji Signifikan Parsial)  

Menurut Ghozali (2011) uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan 

masing-masing variabel independen secara individu (partial) dalam menjelaskan 

perilaku variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 (α = 5%). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut. 

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu atau uji t. Uji t 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yang diuji pada 

tingkat signifikasi 0,05. Apabila Prob. < 0,05 maka hasilnya terdapat pengaruh 

dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.  

Selain itu dapat dengan indikator lain, yaitu apabila nilai t hitung > t tabel, 

maka H0 di tolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependennya. Apabila nilai t hitung < t tabel, maka H0 di terima 

dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependennya.  

3.9.6 Analisis Regresi Data Panel  

Menurut Nurani (2017:64) pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier data panel, yang bertujuan untuk meramalkan 
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bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktur dimanipulasi. Analisis ini digunakan 

untuk menentukan hubungan antara ISR dengan variabel-variabel independennya. 

Penelitian ini menggunakan model regresi linier data panel dengan persamaan 

sebagai berikut:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  + β5X5 + ε  

Keterangan :  

Y   : Islamic Social Reporting 

α   : Regresi yang diterima  

βi  : Parameter yang diestimasi 

X1  : Ukuran Perusahaan 

X2   : Profitabilitas (ROA) 

X3  : Umur Perusahaan 

X4  :  Komisaris Independen 

X5  : Kinerja Lingkungan 

e  : Error term 


