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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan sampel penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Populasi 

dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari 12 Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia di Indonesia dengan periode tahun 2010-2014. 

 Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Pemilihan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu 

dengan mempertimbangkan kriteria yang sesuai sehingga mendapatkan sampel 

yang representatif.  Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah 

sebagai berikut : 

a)    Bank Umum Syariah yang membuat serta mempublikasi annual report dan 

laporan manajerial pada tahun pengamatan yaitu, tahun 2010-2014 secara 

berturut-turut. 
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b)    Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap yang berkaitan dengan 

variable yang digunakan.  

c) Bank Umum Syariah yang mengungkapkan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan. 

      Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang digunakan 

sebagai sampel pada penelitian yaitu : 

1. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) 

2. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia(BMI) 

3. PT. BNI Syariah (BNIS) 

4. PT BRI Syariah  (BRIS) 

5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BMEGAS) 

6. PT Bank Panin Syariah (BPS) 

7. PT Bank Syariah Bukopin 

8. PT BCA Syariah (BCAS) 

9. PT Bank Victoria Syariah 

 

3.2 Jenis dan sumber data 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data 

yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis 

lebih lanjut dalam analisis data. 
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       Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah studi 

kepustakaan, jurnal, laporan keuangan tahunan perbankan syariah di Indonesia, 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan informasi dokumentasi 

lain yang dapat di ambil melalui sistem on-line (internet). 

3.3 Metode pengumpulan data 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di BEI dalam periode 2010-

2014.Pengambilan data perusahaan berupa annual report yang diperoleh dari 

website masing-masing perbankan. Data-data yang ada pada annual report 

perusahaan tersebut akan digunakan untuk menghitung kinerja keuangan 

berdasarkan Islamicity Performance Index dan mengisi indeks Islamic Social 

Reporting. 

3.4 Definisi dan Pengukuran variabel 

      Peneltian ini melibatkan tujuh variable bebas (independen) dan satu variable 

terikat (dependen). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini yaitu Good 
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Corporate Governance (GCG) dan profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas. 

Adapun Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi variabel bebas 

(independen) pada penelitian ini meliputi : jumlah anggota Dewan Pengawas 

Syariah, frekuensi rapat Dewan Komisaris, jumlah anggota komite audit, dan 

Kepemilikan Institusional. Sedangkan variable terikat (dependen) dalam 

penelitian ini yaitu Islamic Social Reporting (ISR). 

     3.4.1 Variabel Bebas (independen) 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

3.4.1.1 Good Corporate Governance 

            Adapun GCG yang akan diukur dalam penelitian ini terdiri dari 

empat variable sebagai berikut : 

a. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X1) 

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah DPS 

dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung 

jumlah anggota DPS yang tercantum pada laporan tahunan 

perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung ukuran dewan 

pengawas syariah : 

Jumlah DPS = ∑  DPS 

b. Frekuensi rapat Dewan Komisaris (X2) 



59 
 

 
 
 

 

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur dengan 

menghitung jumlah rapat dewan komisaris yang tercantum 

pada laporan tahunan perusahaan. Berikut rumus untuk 

menghitung ukuran dewan komisaris : 

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris = ∑ Rapat Dewan 

Komisaris 

c. Jumlah Komite Audit (X3) 

Ukuran komite audit pada penelitian ini adalah Jumlah komite 

audit dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung 

jumlah anggota komite audit yang tercantum pada laporan 

tahunan perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung ukuran 

komite audit : 

Jumlah Komite Audit = ∑  Komite Audit 

d. Kepemilikan Institusional (X4) 

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang 

dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan. Kepemilikan 

institusional diukur dengan presentase jumlah saham milik 

institusi terhadap jumlah saham yang beredar dalam 

perusahaan. Berikut rumus menghitung kepemilikan 

institusional dalam perusahaan : 
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3.4.1.2 Kinerja Keuangan 

Kinerja Keuangan yang diukur dalam penelitian ini 

menggunakan tiga variable, yaitu : 

a. Profitabilitas (X5) 

Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

 

																																								��� =
��������	�����	��������	���	���

�����	�����
�	100% 

 

b. Likuiditas (X6) 

Penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, 

dapat menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu 

perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan 
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modal bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk 

mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber 

dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan 

tingkat likuiditas bank tersebut. 

��� =
�����	����������	����	���������	����

�����	����	��ℎ��	������
�	100% 

 

c. Solvabilitas (X7) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik 

jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana yang berasal 

dari dana bank sendiri. 

��� =
�����ℎ	�����

�����ℎ	�����	�������
�	100% 

 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Islamic 

Social Reporting (ISR). 

3.4.2.1 Islamic Social Reporting 

Berikut rumus untuk menghitung besarnya disclosure level 

setelah scoring pada indeks ISR selesai dilakukan : 
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3.5   Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak 

mengalami gangguan sehingga layak untuk diuji. Uji asumsi klasik ini terdiri 

dari: 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.  

Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji 

statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). 

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal 

probality plot adalah (Ghozali, 2011):  
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a) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  

b) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau 

tidak megikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-

Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah Ghozali (2011):  

a) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka 

H0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak 

normal.  

b) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 

diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi 

normal. 

3.5.1.2 Uji Multikolineritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, 

(2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 
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independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. 

Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

3.5.1.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini, maka dapat diuji dengan melihat grafik scatterplot antara 

nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya 

SRESID. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 

2011): 
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a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

3.5.1.4  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Model 

regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test) (Ghozali, 2011). Salah cara untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji Durbin-

Watson (D-W test). Uji Durbin Witson banyak digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan 

adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi 

diantara variabel bebas, yang ditujukan dengan nilai D-W ada diantara 

nilai du dan 4-du. 
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3.5.2 Uji Hipotesis 

3.5.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi berganda digunakan jika variabel independen yang 

digunakan lebih dari satu. 

Y= a + β1 X1 + β2 X2 + β3X3+ β4 X1X2 X3X4X5X6X7 

Keterangan: 

Y  = ISR 

a  = Konstanta (intercept) 

β1,2,3,4,5,6,7         = Koefisien regresi (slope) 

X1  = Jumlah DPS 

X2  = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

X3  = Jumlah Komite Audit 

X4  = Kepemilikan Institusional 

X5  = Profitabilitas 

X6   = Likuiditas 

X7  = Solvabilitas 
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3.5.2.2 Uji t 

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh asset instrumen 

keuangan dan ketaatan pengungkapan asset instrumen keuangan 

terhadap nilai perusahaan dengan reputasi auditor sebagai variabel 

pemoderat, dengan  menentukan derajat kepercayaan sebesar 90% dan 

tingkat kesalahan α sebesar 10% atau 0.1. Apabila t Stat  > ttabel dan P-

value < 0.1 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh 

signifikan pada variabel dependen. 

3.5.2.3 Uji f 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunya 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2005). Uji f dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi f pada 

output hasil regresi dengan level significant 5%. Jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak  

signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai 

signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima.Hal ini berarti 
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bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

3.5.2.4 Uji Adjusted R Squared (Adj.R2) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). 

Nilai adjusted R2 merupakan suatu ukuran ikhtisar yang menunjukkan 

seberapa garis regresi sampel cocok dengan data populasinya. Nilai 

koefisien determinasi adalahantara 0 dan 1. Rumus untuk menghitung 

R2 adalah: 

R2= 
��	(��	�)

∑ ��
 

Keterangan : 

R2 = koefisien determinasi, artinya besarnya pengaruh variabel 

independen 

JK(Reg) = Jumlah kuadrat regresi 

Σy2 = Jumlah kuadrat total dikoreksi 

 

 

 


