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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu perbankan syariah yang ada di Indonesia 

dan data untuk dijadikan sampel dari bank selama periode 2012-2016. Untuk 

penggunaan sampel pada penelitian ini yaitu perbankan syariah di Indonesia 

dengan kriteria yang sesuai kebutuhan data penelitian. Pada teknik pengambilan 

sampel yaitu dengan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perbankan syariah yang terdaftar di BEI (bursa Efek Indonesia) dan telah 

mempublikasikan laporan tahunan mulai dari 2012-2016. 

2. Menerbitkan laporan keuangan lengkap dan informsi CSR yang 

diungkapkan perusahaan yang bersangkutan pada tahun 2012-2016 

3. Memiliki kelengkapan data terkait seluruh variabel yang akan digunakan 

pada penelitian ini. 

Bersadarkan kriteria diatas, ditemukan 12 Bank syariah yang memenuhi 

kriteria metode purposive sampling dapat dilihat pada (lampiran 1). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui perantara atau tidak langsung, pada penelitian ini data diperoleh 

dari laporan tahunan (Annual Report) perbankan syariah di yang sudah 

dipublikasikan oleh Daftar Efek Syariah tahun 2012-2016 di masing-masing situs 

web Bank Syariah yang menjadi objek penelitian  dan berbagai macam literatur. 
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Dalam Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

jurnal, artikel yang sesuai dengan pembahasan penelitian berasal dari berbagai 

media tulis. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data sekunder 

untuk memperoleh berbagai informasi dari buku-buku, media dan juga internet 

yang memiliki hubungan dengan topik penelitian serta secara tidak langsung data 

yang diperoleh berasal dari sumbernyaa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

3.3.1.1. Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

Dalam mengukur besarnya level pengungkapan setelah scoring item-item 

pada Islamic Social Reporting, Rasio pengungkapan ISR yang diperoleh dengan 

cara memberikan skor dari item-item indeks pengungkapan ISR yang dapat dilihat 

pada Annual Report Bank Syariah. Penelitian ini mengadopsi penelitian Haniffa 

(2002) yang selanjutnya dikembangkan oleh Othman, et.al. (2009) dan 

disesuaikan oleh Ayu (2013). Indeks ISR terdapat 43 item dengan 6 tema. 

Masing-masing item pengungkapan memiliki scor 0 pada item yang tidak 

diungkapkan dan score 1 untuk item yang diungkapkan. 

 

 

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik perusahaan dapat dilihat pada hal-hal yang melekat di suatu 

perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat dikenali dengan adanya hal-hal 

Disclosure level=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
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yang melekat tersebut. Karakteristik perusahaan dapat berupa ukuran perusahaan 

(size), jenis industri, umur perusahaan, jenis produk (Widiyanti, 2017). Cara 

pengukuran untuk karakteristik perusahaan antara lain : 

a. Ukuran Perusahaan = LN (Total Aset) 

b. Umur Perusahaan = Tahun Penelitian- Tahun Perusahaan Berdiri 

 

3.3.2.2 Good Corporate Governance 

GCG adalah sistem yang mengatur hubungan peran para pemangku 

kepentingan perusahaan dalam hal ini yaitu peran jajaran para dewan direksi, 

peran dewan komisaris, peran para pemegang saham dan peran para pemangku 

kepentingan lain. Good Corporate Governance juga disebut sebagai proses yang 

transparan dalam penentuan tujuan dari perusahaan, dan apa saja yang sudah 

dicapai perusahaan serta penilaian dari kinerja perusahaan.. Faktor-faktor dari 

Good Corporate Governance dapat dihubungkan dengan tingkat pengungkapan 

informasi Corporate Social Responsibility pada annual report  suatu perusahaan 

(Badjuri, 2011). 

Cara pengukuran untuk variabel GCG sebagai berikut : 

a. Ukuran Dewan Komisaris = Total anggota dewan komisaris 

b. Komite Audit = Total Anggota Komite Audit 

c. Proporsi Komisaris Independen = SUM Komisaris Independen/ SUM 

Komisaris x 100% 

d. Kepemilikan Istitusional = %Jumlah Saham Institusi/Jumlah saham 

Beredar 

e. Kepemilikan Saham Publik = Jumlah Kepemilikan Saham publik/ Total 

Saham Keseluruhan 
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f. Dewan Pengawas Syariah = Islamic Governance Score (Skor-IG) 

g. Komposisi Direksi Wanita = %Direksi Wanita/Total Direksi 

h. Ukuran Dewan Direksi = Jumlah Dewan Direksi 

i. Frekuensi Rapat Komisaris = Total Rapat Komisaris Setahun 

j. Jumlah Rapat Komite Audit = Total Rapat Komite audit Setahun 

k. Kepemilikan Manajerial = Proporsi Saham Milik Manajemen/ Jumlah 

saham Diterbitkan 

l. Proporsi IAH = Dana Investasi Mudharabah / Total Aset Bank 

 

3.3.2.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan suatu pencapaian prestasi kerja perusahaan 

pada periode tertentu dan tercatat dalam laporan keuangan periode tersebut pada 

perusahaan, yang dapat mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya  suatu 

perusahaan berdasarkan standar, sasaran dan juga kriteria yang ditetapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

Cara pengukuran untuk Kinerja Keuangan antara lain : 

a. Profitabilitas 

- ROA = Net Income/Total Aset 

- ROE = Net Income/Total Ekuitas 

b. Leverage 

- DER = Total Liabilitas / Total Ekuitas 

c. Likuiditas 

- FDR = Total Pembiayaan / Pihak Terkait Ketiga 

d. Solvabilitas 

- DAR = Total Utang/Total Aset 
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3.4 Tekhnik Analisi Data 

3.4.1. Analisis Faktor 

Tujuan pertama penelitian ini yaitu untuk menentukan faktor-faktor apa 

saja yang membentuk variabel GCG, variabel karakteristik perusahaan dan 

variabel kinerja keuangan, sehingga dibutuhkan suatu alat analisis tunggal dalam 

menentukan faktor-faktor yang membentuk variabel penelitian. Pada penelitian ini 

alat analisis yang digunakan dalam menentukan faktor pembentuk variabel yaitu 

menggunakan analisis faktor (Exploratory Factor Analysis). Penggunaan Analisis 

faktor pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendefinisikan struktur suatu 

data matrik dan digunakan juga untuk menganalisis struktur saling hubungan antar 

sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel 

atau dimensi yang sering disebut dengan faktor. Langkah pertama pada 

penggunaan alasisi faktor dapat dilakukan dengan menentukan summarization 

yaitu struktur lewat data dengan summarization atau dilakukan dengan melalui 

data reduction (Ghozali, 2006). Analisis faktor memiliki tujuan untuk dapat 

menjelaskan struktur hubungan diantara banyak variabel dalam bentuk faktor atau 

variabel laten atau bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan random quantities 

atau besaran acak yang awalnya tidak dapat diukur, ditentukan atau diamati atau 

secara langsung. 

 

3.4.1.1 Asumsi Analisis Faktor 

Untuk mengetahui kelayakan suatu faktor maka ada beberapa uji 

yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut: 

a. Melakukan uji angka extraction communalties  yang harus 

menghasilkan nilai > 0.60. 
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b. Melakukan uji matrik korelasi  Bartlett test of sphericity dengan 

menggunakan MSA (Measurement Sample of Adequacy) dan nilai 

korelasi harus lebih besar dari 0,50. 

c. Melakukan Uji Latent Root Criterion dengan menggunakan 

eigenvalue yang mana nilai dari eigenvalue harus lebih besar dari 

angka 1 sehingga dinyatakan bahwa faktor tersebut signifikan dan  

dapat diterima. 

d. Melakukan Loading Factor yang harus memiliki nilai > 0,50, apabila 

nilai loading factor mendekati 1 maka variabel tersebut dinyatakan 

semakin baik atau signifikan. 

 

3.4.1.2 Rotasi Faktor 

Rotasi faktor memiliki tujuan untuk memperjelas variabel-variabel 

yang menjadi indikator pada faktor tertentu. Berikut beberapa metode 

dalam metode rotasi menurut Ghozali, (2006): 

a. Rotasi Oblique, pada rotasi ini yaitu dengan memutar sumbu ke 

kanan, tapi tidak harus 90 derajat. Ada beberapa proses rotasi 

Oblique yang dapat dilakukan oleh peneliti yang menginginkan 

memperoleh faktor-faktor yang sesuai dengan rotasi, Proses rotasi 

tersebut diantaranya Promax , Oblimin, dan Orthoblique. 

b. Rotasi Orthogonal, pada rotasi ini yaitu dengan memutar sumbu 90 

derajat. Ada beberapa jenis rotasi yang dapat digunakan peneliti 

seperti Varimax, Quartimax, dan dapat juga menggunakan jenis rotasi 

Equamax. Tujuan dari penggunaan rotasi yaitu untuk 

mereduksi jumlah dari variabel asli. 
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Langkah selanjutnya setelah melakukan uji asumsi analisis faktor, yaitu dengan   

melakukan rotasi faktor seperti penjelasan diatas. Tujuan dilakukannya rotasi peda 

penelitian yaitu untuk menentukan suatu variabel yang dapat dikategorikan 

menjadi anggota pada faktor berdasarkan faktor utama atau Component Matrix. 

Apabila suatu variabel tidak berpindah ke faktor lain pada saat setelah dilakukan 

rotasi dan tidak ada perubahan setelah dilakukan rotasi serta nilai sig loading 

factor juga tidak memiliki perubahan, maka variabel tersebut dikatakan variabel 

permanen. Terdapat dua macam analisis faktor diantaranya yaitu Confimatory 

Factor Analysis (CFA) dan Exploratory Factor Analysis (EFA). Analisis faktor 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis faktor exploratori, analisis ini 

adalah analisis awal yang gunakan untuk melakukan analisis lanjutan. Dalam 

mengurangi jumlah variabel atau reduksi data, maka dilakukan proses analisis 

faktor exploratori untuk membuat sebuah faktor baru yang memiliki fungsi untuk 

menggantikan sejumlah variabel-variabel awal (asal). Dengan demikian faktor 

atau variabel yang terbentuk tersebut dikatakan sebagai nilai SF (Skor Faktor). 

Nilai dari SF (Skor Faktor) dari variabel faktor yang terbentuk tergantung dari 

sub-variabel penyusun faktor tersebut, selanjutanya nilai skor faktor tersebut dapat 

digunakan sebagai analisi lanjutan. Pada penelitian ini menggunakan uji t pada 

aplikasi Eviews7. 

 

3.4.2 Analisis Deskriptif 

 Analisis statistik desriptif dapat digunakan untuk memberikan suatu 

deskripsi atau gambaran data yaitu dengan melihat nilai mean (rata  - rata), nilai 

maksimum, nilai minimum, standar deviasi, range, varian, sum, kurtosis dan 

kemencengan distribusi (skewness) (Ghozali, 2011). 
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3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 3.4.3.1 Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk menguji variabel terikat dengan 

variabel bebas pada metode regresi memiliki ditribusi normal atau 

memiliki ditribusi tidak normal (Ghozali, 2006). Suatu model pada regresi 

dapat dikatakan baik apabila data yang didistribusikan angka normal atau 

mendektai angka normal. Pada penelitian yang dilakukan ini untuk 

mendeteksi apakah pendistribusian bersifat normal atau tidak makan dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan analisis statistik 

dan melalui analisis grafik. 

 

 3.4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas akan terjadi bila semua variabel independen atau 

beberapa variabel independen memiliki hubungan linier yang sempurna 

atau hampir sempurna pada model regresi (Ghozali, 2006). Tujuan dari uji 

multikolinearitas bertujuan yaitu menguji model regresi penelitian apakah 

terdapat korelasi (hubungan) antar variabel independen.  Suatu model pada 

regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi terjadi korelasi antar 

variabel independen. Nilai tolerance < dari 0.1 memiliki arti bahwa 

multikolinearitas terjadi yang artinya tidak ada korelasi antar variabel 

independen yang nilainya > 95%. kemudian nilai Variance Inflation 

Factor > 10, dan jika Variance Inflation Factor < 10 maka variabel yang 

digunakan pada model penelitian dapat dikatakan dapat dipercaya dan 

objektif. 
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 3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2006) yaitu untuk 

menguji apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari 

residual 1 pengamat ke pengamat yang lain. Dikatakan homoskedastisitas 

apabila variance dari residual 1 pengamat ke pengamat lain tetap dan 

dikatakan heteroskedastisitas apabila berbeda. Suatu model regresi yang 

dapat dikatakan baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

 3.4.3.4 Uji Autokorelasi 

a. Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi bertujuan yaitu menguji apakah pada 

model regresi linier terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Masalah timbul disebabkan kesalahan pengganggu 

(residual) tidak bebas dari satu observasi keobservasi lainnya. 

Pendekatan durbin-Watson yang dilakukan pada pebelitian ini. H0 

(Hipotesis 0) diterima apanila nilai dari Durbin-Watson > dari batas 

atas pada tabel. Apabila nilai DU < DW < 4-DU maka pada regresi 

tidak terdapat autokorelasi, metode lain yang dapat digunkan jika 

regresi terjadi autokorelasi yaitu dengan uji Lagrange Multiplier dan 

uji runt test. Menurut (Ghozali, 2011) suatu model pada regresi 

dapat dikatakna baik apabila tidak terjadi autokorelasi.  
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3.4.4 Uji Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis penelitian mengunakan analisis regresi linier berganda 

dibantu dengan software E-views7. Tujuan penggunaan analisis regresi linier 

berganda pada penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel terikat terhadap 

variable bebas. Persamaan dari model regresi linier berganda penelitian yaitu : 

Y = α+β1X1+ β2X2+β3X3+ε………….. 

 

Keterangan : 

Y   : Tingkat ISR  

α   : Konstanta 

β1 -  β6  : Koefisisen Regresi 

ε   : Standar Error 

X1   : Karakteristik Perusahaan 

X2   : Good Corporate Governance 

X3   : Kinerja Keuangan 

 

3.4.5 Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable 

independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh Karakteristik 

Perusahaan, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap 

Islamic Social Reporting. Pengujian hipotesis meliputi: 

1. Uji t 

Uji signifikan parsial atau uji-t digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh variable bebas atau tingkat signifikansi terhadap variable terikat 

secara parsial atau pengujian koefisien regresi secara individu. Signifikan 

Uji-t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika  

nilai thitung  >  ttabel, berarti nilai t berada dalam daerah penolakan sehingga 
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hipotesis nol (H0) ditolak pada tingkat kepercayan (1-a) x 100%, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variable bebas signifikan secara statistic 

(Nachrowi, 2006). Menentukan formula hipotesis menentukan hipotesis 

nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) Ho : b1 = 0 tidak ada yang pengaruh 

yang signifikan secara parsial antara karakteristik perusahaan, good 

corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting. Ha : b1 0 ada yang pengaruh yang signifikan secara 

parsial antara karakteristik perusahaan, good corporate governance dan 

kinerja keuangan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

  




