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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang diperoleh adalah data 

yang sudah jadi. Data dalam penelitian ini adalah annual report pada tahun 2013 

sampai 2017 yang memuat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah dan 

data dalam penelitian ini diperoleh melalui website masing-masing bank syariah 

yang diteliti, serta jurnal, makalah, penelitian, buku-buku, situs internet. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan data sekunder 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang 

diperoleh melalu situs internet dari masing-masing perusahaan yaitu 

berupa laporan keuangan perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di 

Bank Indonesia pada tahun 2013-2017. Penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan, mempelajarai serta menelaah data sekunder yang 

berkaitan. 

2. Penelitian kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan 

dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal maupun 

makalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian 

kepustakaan adalah memperoleh dasar-dasar teori yang digunakan sebagai 

landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang diteliti sebagai 

pedoman untuk landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang  diteliti 

sebagai pedoman untuk melakukan studi dalam melakukan peneltian. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen-elemen yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2017. 

 

3.3.2 Sampel 

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel-sampel yang di ambil harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2013 

sampai dengan 2017 

b. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan selama 5 tahun 

yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

c. Bank Umum Syariah yang mengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)  

di dalam annual reportpada website perusahaan atau situs di Bank 

Indonesia (BI). 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002) dalam 

(Amirullah, 2015). Pada penelitian ini telah ditentukan dua variabel, yaitu variabel 

terikat atau variabel dependen dan variabel bebas atau independen. 

 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh 

keberadaan variabel bebas. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini 

adalah Tanggung Jawab Sosial yang diungkapkan dalam Syariah Enterprise 

Theory (SET). Pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu jumlah skor 
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perbandingan antara jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan perbankan 

syariah dengan jumlah pengungkapan yang seharusnya di ungkapkan dalam 

laporan tahunan. Skala pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial dalam 

penelitian ini adalah rasio. Pengukuran tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial dalam penelitian ini mengunakan rumus yang mengacu pada penelitian 

Inuzula (2017) sebagia berikut : 

 

SET = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒖𝒏𝒈𝒌𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x100 

 

3.4.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel bebas atua variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat.riabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah: 

 

3.4.2.1 Komisaris Independen 

Komisaris independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komposisinya 

yaitu jumlah komisaris independen yang berasal dari luar dewan komisaris atau 

luar pihak bank umum syariah dibandingkan dengan total jumlah dewan 

komisaris. Skala pengukuran komisaris independen adalah skala rasio dengan 

pengukuran menggunakan rumus yang mengacu pada penelitian Nurkhin (2009), 

dan Sulistyawati et al (2016) sebagai berikut : 

Komisaris independen = Jumlah Komisaris Independen 

    Jumlah dewan Komisaris 

 

3.4.2.2 Dewan Pengawas Syariah 

Dewan pengawas syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

anggota dari dewan pengawas syariah. Skala pengukuran dewan pengawas syariah 

adalah skala rasio dengan pengukuran menggunakan jumlah anggota dewan 

pengawas syariah yang mengacu pada penelitian Inuzula (2017) sebagai berikut : 
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Dewan pengawas syariah = Jumlah anggota dewan pengawas syariah 

3.4.2.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komposisi 

dari jumlah saham yang di miliki oleh investor institusi (lembaga keuangan atau 

pun bukan lembaga pembiayaan bukan bank) dibandingkan dengan jumlah saham 

yang beredar di dalam Bank Umum Syariah (BUS). Skala pengukuran 

kepemilikan institusional adalah skala rasio dengan pengukuran menggunakan 

rumus yang mengacupada penelitian Murwaningsih (2009), Sugianto (2011) 

sebagai berikut  : 

 

𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦𝐲𝐚𝐧𝐠𝐛𝐞𝐫𝐝𝐚𝐫
𝐱𝟏𝟎𝟎 

 

3.4.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini merupakan kemampuan Bank Umum Syariah 

(BUS) Menciptakan laba bersih sebelum pajak dari total asset. Skala pengukuran 

profitabilitas adalah berdasarkan rasio dengan pengukuran menggunakan rumus 

yang mengacu pada penelitian Othman et all (2009), berikut ini perolehan return 

on assets sebagai berikut : 

   ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐀𝐬𝐞𝐭
  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

dengan menggunakan teknik perhitungan statistic. Analisis data yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi computer yaitu 

Microsoft excel dan menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) series 20. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan metode Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan 

analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji 

asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2013). Uji 

asumsi klasik tersebut terdiri dari : 
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3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Standar deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat 

ditunjukan melalui beberapa ukuran yakni mean, maksimum, minimum, deviasi 

standard an varian (Ghozali, 2013). Analisis deskripsi pada penelitian ini 

ditunjukkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel 

dependen berupa tanggung jawab sosial (CSR), serta variabel independen berupa 

komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan profitabilitas.  

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan dalam model regresi untuk memberikan hasil Best 

Linear Unbiased Estimator (BLUE) atau menghindari terjadinya estimasi yang 

bias. Regresi dikatakan BLUE apabila memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian 

yang dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan 

multikolonieritas. (Ghozali, 2016). 

 

3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Analisis garfik dan uji 

statistic merupakan cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2013). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila daya hasil perhitungan one 

sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai di atas 0,05 maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan one-

sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai di bawah 0,05 maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013). 
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinieritas di dalam model model ini adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai VIF ≤ 10, maka Ho diterima yang berarti tidak terdapat hubungan 

antar variabel independen (Tidak terjadi gejala Multikolinieritas). 

2. Jika nilai VIF ≥ 10, maka Ho ditolak yang berarti terdapat hubungan antar 

variabel independen (Terjadi gejala Multikolinieritas). 

 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi 

(Ghozali, 2013). Uji ini dapat dilakukan dengan Run Test. Apabila pada hasil uji 

Run Test tingkat signifikan mencapai > 0,05 maka tidak terdapat adanya 

autokorelasi dan apabila tingkat signifikan < 0,05 maka terdapat autokorelasi. 

Nilai Durbin Watson harus dihitung terlebih dahulu, kemudian bandingkan 

dengan nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. dw < dl, ada autokorelasi positif 

2. dw > dl, tidak terjadi autokorelasi 

3. dl < dw < du, tidak dapat disimpulkan 

4. dw > 4-dl, tidak ada autokorelasi negative 

5. d < 4-du, tidak terjadi autokorelasi 

6. 4-du < dw < dl, tidak dapat disimpulkan 

7. dw < dl, ada autokorelasi positive dan negative 

8. dw > 4-dl, ada autokorelasi positive dan negative 

9. du < dw < 4-du, tidak terjadi autokorelasi 

10. 4-du < dw < 4-dl, tidak dapat disimpulkan 
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3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut 

homokedastisitas dan jika sebaliknya disebut heteroskedatisitas. Model resgresi 

yang baik adalah yang homoskedatisitas. Dalam penelitian ini, untuk menguji 

heteroskedatisitas dilakukan dengan uji Gletser (Ghozali, 2016) 

Syaratnya yaitu pada kolom coefecient: 

a. Apabila sig. > 0,05 atau thitung< ttabelmaka tidak terjadi heteroskedatisitas. 

b. Apabila sig. < 0,05 atau thitung >ttabel maka terjadi heteroskedatisitas. 

 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. 

Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu 

residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, tidak adanya 

heteroskedastisitas dan tidak adana autokorelasi pada model regresi (Priyatno, 

2012). Untuk menguji hubungan antara struktur tanggung jawab sosial (CSR) 

dalam perspektif Syariah Enterprise Theory. Model penelitian regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut : komisaris independen, dewan pengawas syariah, 

dan profitabilitas. 

 CSR = α + β1KIND+β2DPS+β3+β4PROFIT+ ε 

Keterangan : 

CSR   : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

α   : Koefisien konstantam 

β1-β4  : Parameter yang diestimasi 

KIND   : Komisaris Independen 

DPS   : Dewan Pengawas Syariah 

KINS   : Kepemilikan Institusional 

PROFIT  :Profitabilitas (ROA) 
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€   : Error Term 

 

3.6.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R
2
 yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir 

semua informasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel-variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2013). Nilai yang mendekati 1 

(satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan memprediksi variabel dependen. 

 

3.6.3 Uji F 

Uji statistik F mengukur goodness of fit, yaitu ketepatan fungsi regresi sampel 

dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai signifikan F < 0,05, maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistic F juga 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel. uji 

statistik F mempunyai signifikan 0,05 (Ghozali, 2016). Criteria pengujian 

hipotesis dengan menggunakan statistic F adalah jika nilai signifikan F < 0,05 

maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa variabel independen 

secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen, sedangkan jika 

nilai signifikan F > 0,05 maka hipotesis alternative tidak diterima, yang 

menyatakan bahwa variabel independen secara simultan dan signifikan tidak 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

 

3.6.4 Uji t 

Uji t di gunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian secara parsial (uji t) ini 

dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikan t dari hasil pengujian 

dengan nilai signifikan tang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis di uji 
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dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5% aatu 0,05. Apabila nilai 

signifikan t < 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Sedangkan apabila nilai signifikan t > 0,05 maka secara parsial 

variable independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). 
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