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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Subyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2012–2015. Pada 

penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan 

kriteria pemilihan sampel yang ditentukan sehingga diperoleh sampel 

perusahaan sebagai berikut: 

Tabel IV.1  

Hasil Pengambilan Sampel 

 Sumber : https://www.idx.co.id 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta 

Islamic Index ( JII ) selama periode 2012-2015 

30 

2 Tidak memiliki data yang lengkap untuk 

dianalisis 

(3) 

3 Tidak konsisten masuk dalam indek Jakarta 

Islamic Index ( JII ) selama tahun penelitian 

(13) 

4 Laporan keuangan tidak menggunakan mata uang 

rupiah 

(3) 

Jumlah sampel  yang memenuhi kriteria 11 

Jumlah sampel penelitian (11 44 

Outlier (6) 

Jumlah sampel setelah outlier 38 

https://www.idx.co.id/
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 1. Data Outlier 

  Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristi unik yang 

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul 

dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi 

(Ghozali, 2011 : 41). Menurut (Ghozali. 2011 : 41) Ada empat penyebab 

timbulnya data outlier (1) kesalahan dalam meng-entri data, (2) gagal 

menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer, (3) outlier 

bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi (4) 

outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi 

dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak 

berdistribusi secara normal.  

  Deteksi terhadap outlier dapat dilakukan dengan menetukan nilai batas 

yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi 

nilai data ke dalam skor standardized atau yang biasa disebut z-score (Ghozali, 

2011 : 41). Menurut Hair (1998) dalam (Ghozali, 2011 : 41) untuk kasus 

sampel kecil (kurang dari 80) maka standar skor dengan nilai ≥ 2,5 dinyatakan 

outlier.  

 2. Data Sampel Perusahaan 

  Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan, maka diperoleh data 

sampel perusahaan yang tergabung dalam indeks Jakarta Islamic Index ( JII ) 

sebagai berikut : 
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Tabel IV.2 

Daftar Perusahaan  

No 

 

Kode 

Perusahaan 

 

Nama Perusahaan 

 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

5 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

7 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

8 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

9 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 

10 UNTR United Tractors Tbk 

11 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber : http://www.sahamok.com 

B.  Stastik Deskriptif 

Data yang terkumpul dari berbagai sumber dan berdasarkan teori yang 

ada maka penulis melakukan analisis data tersebut dengan pokokpermasalahan 

dan hipotesis yang telah dikemukakan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan (UP), Profitabilitas (ROE), Kinerja 

Lingkungan (KL), Leverage (DER), dan Islamic Social Reporting  (ISR). 

 Analisis statistik deskriptif merupakan gambaran yang dilakukan 

mengenai nilai minimum, maximum, mean, dan standart deviation dari 

masing-masing variabel penelitian, maka dapa diuraikan sebagai berikut : 

 

 

http://www.sahamok.com/
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Tabel IV.3 

Hasil Analaisis Deskriptif 

 

Variabel N Mean Min  Max Std. Dev 

UP 38 16,9 15,84 18,3 0,71712 

ROE 38 0.27 0,05 1,26 0.34064 

KL 38 3,33 2 5 0,75107 

DER 38 0,8 0,16 2,26 0.63021 

ISR 38 0,65 0,58 0,7 0,2764 

 Sumber : Hasil olah data 2017 

 

  Dari tabel IV.3 diketahui bahwa variabel pengungkapan  Islamic 

Social Reporting (ISR) diukur dengan indeks ISR yang terdiri 43 item. Pada 

uji statistik deskriptif menunjukan dari 38 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang tergabung pada Jakarta Islamic Index (JII) menjelaskan 

bahwa tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting memiliki nilai 

minimum sebesar 0,58, nilai maximum sebesar 0,70, nilai mean sebesar 0,65, 

dan standart deviation sebesar 0,2764. 

  Variabel ukuran perusahaan (UP) diukur dengan log total asset (total 

aktiva) perusahaan. Pada uji statistik deskriptif menunjukan dari 38 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tergabung pada 

Jakarta Islamic Index (JII) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

nilai minimum sebesar 15,84, nilai maximum sebesar 18,34, nilai mean sebesar 

16,90 dan standart deviation sebesar 0,71712. 

  Variabel profitabilitas yang diukur berdasarkan nilai ROE (Return On 

Equity). Pada uji statistik deskriptif menunjukan dari 38 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tergabung pada Jakarta Islamic Index 
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(JII) menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 

0,05 nilai maximum sebesar 1,26, nilai mean sebesar 0,27 dan standart 

deviation sebesar 0.34064. 

  Variabel kinerja lingkungan yang diukur dengan prestasi perusahaan 

dalam mengikuti Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER). Pada uji statistik deskriptif menunjukan dari 

38 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tergabung pada 

Jakarta Islamic Index (JII) menjelaskan bahwa kinerja lingkungan memiliki 

nilai minimum sebesar 2, nilai maximum sebesar 5, nilai mean sebesar 3,33 

dan standart deviation sebesar 0,75107. 

  Variabel leverage yang diukur berdasarkan nilai deb to equity ratio 

(DER). Pada uji statistik deskriptif menunjukan dari 38 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tergabung pada Jakarta Islamic Index 

(JII) menjelaskan bahwa tingkat leverage memiliki nilai minimum sebesar 

0,16, nilai maximum sebesar 2,26, nilai mean sebesar 0,80 dan standart 

deviation sebesar 0.63021. 
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C.  Pengujian Asumsi Klasik 

 Hasil Uji asumsi Klasik terangkum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

Keterangan 

Uji 

Normalitas 

Uji 

Multikolinearitas 

Uji 

Heterokedastisitas 

Uji 

Autokorelasi 

K-S Sig. Tolerance VIF Sig.   

Unst.Res 0,09 0,2       

 UP 

  

0,793 1,26 0,977 

 ROE 

  

0,309 3,33 0,484 

 KL 

  

0,624 1,6 0,154 

 DER 

  

0,45 2,22 0,829 

 Dur. Watson           2,163 

 Sumber : Hasil olah data 2017 

1. Uji  Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal. 

Dijelaskan bahwa model regresi yang baik ialah yang distribusinya normal 

atau mendekati normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

Kolmogrov-Smirnov. Berdasarkan Tabel IV.4 hasil uji Kolmogrov-Smirnov 

menunjukkan data bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai sig > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel berdistribusi normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 

independen. Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance atau variance 

inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,10 

berarti terdapat multikolinearitas. Berdasarkan tabel IV.4 hasil uji 

multicolinieritas menunjukkan data bahwa untuk variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, kinerja lingkungan, dan leverage  memiliki nilai VIF < 10 dan 

nilai toleransi > 0,10 sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel tidak 

terdapat  tidak terdapat multikolinearitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Berdasarkan Tabel IV.4 hasil uji 

autokorelasi dengan Durbin-Watson menunjukan nilai DW sebesar 2,163 

sedangkan nilai du diperoleh sebesar 1,7223 berdasarkan tabel Durbin Watson 

(DW) dengan K = 4 dan n = 38 du = 1,7223. Apabila kita masukan ke dalam 

rumus du < d < 4 - du (1,7223 < 2,163 < 2,2777). Dapat dikatakan bahwa H0 = 

tidak ada autokorelasi, positif atau negatif, yang artinya bahwa dalam model 

tersebut tidak terjadi autokorelasi. 
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4. Uji Heterodastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu pengamatan ke 

pengamatan lain.  Berdasarkan Tabel IV.4 hasil uji park menunjukan bahwa 

nilai signifikan semua variabel independen diatas 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

D.  Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan 

regresi linear berganda, sebagai beriku : 

 1. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Regresi 

Uji Statistik t B thitung  ttabel  Sig.   Keterangan 

(Constant) 0,756 

     UP -0,006 -0,853 2,035 0,4 

 

Tidak 

Berpengaruh 

ROE 0,47 2,159 2,035 0,038 

 
Berpengaruh 

KL -0,007 -0,988 2,035 0,33 

 

Tidak 

Berpengaruh 

DER -0,005 -0,476 2,035 0,637 

 

Tidak 

Berpengaruh 

Uji Statistik F             

Nilai F 

    
2,919 

 Sig. 

    
0,172 

 Uji              

R Square 

    

0,261 

 Adjusted R 

Square         
0,172 

  

 Sumber : Hasil olah data 2017 



44 
 

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, diperoleh persamaan regresi linier ganda 

sebagai berikut: 

Y  = 0,756 - 0,006 UP + 0,47 ROE - 0,007 KL - 0,005 DER +  e 

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut 

sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (UP) bernilai negatif, 

artinya bahwa setiap berubahnya ukuran perusahaan maka tidak 

menunjukan perubahan pada  pengungkapan Islamic Social Reporting. 

2) Koefisien regresi variabel profitabilitas (ROE) bernilai positif, artinya 

bahwa setiap penambahan profit satu persen maka akan meningkatkan 

pengungkapan Islamic Social Reporting dengan asumsi variabel lain 

tetap. 

3) Koefisien regresi variabel kinerja lingkungan (KL) bernilai negatif, 

artinya bahwa setiap penambahan satu poin kinerja lingkungan maka 

akan mengurangi tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting 

dengan asumsi variabel lain tetap. 

4) Koefisien regresi variabel leverage (DER) bernilai negatif, artinya 

bahwa setiap penambahan satu persen leverage maka akan mengurangi 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting dengan asumsi 

variabel lain tetap. 
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2. Uji Koefisien Regresi  (Uji F) 

Analisis uji F ini digunakan untuk mengetahui nilai koefisien 

berganda yang diperoleh dan hasilnya akan menunjukkan signifikan atau 

tidak hubungan antara kedua variabel yang diamati, yaitu menguji pengaruh 

antara variabel independent (bebas) yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kinerja lingkungan, dan leverage terhadap variabel dependen (terikat) ISR 

secara bersama-sama. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan. Berdasarkan tabel IV.5 dapat 

disimpulkan bahwa nilai Fhitung sebesar 2,919 dengan nilai signifikansi  

0,036. Karena nilai Fhitung  >  Ftabel yaitu 2,919 > 2,50 dan nilai signifikansi = 

0,036 < α = 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak, sehingga secara simultan 

ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, dan leverage  

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan islamic social reporting. Hal 

ini berarti bahwa model regresi dinyatakan fit atau menerima H1. 

3. Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Uji koefiesien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variable independen. 

Berdasarkan tabel IV.5 diperoleh nilai koefisien determinasi R square 

sebesar 0,172,  hal ini berarti bahwa 17,2%  tingkat pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) dipengaruhi oleh variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, kinerja lingkungan, dan leverage  sisanya  82,8%  

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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4. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel independen secara individu. Berdasarkan Tabel IV.5, maka 

dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

1) Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai thitung sebesar -0,853 dan 

nilai ttabel sebesar 1,692, maka 0,853 < 2,035 dan nilai  signifikansi 

0,400 > 0,05, sehingga H1: ditolak yang artinya ukuran perusahaan 

secara individu tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

Islamic Social Reporting. 

2) Variabel profitabilitas memiliki thitung sebesar 2,159 dan nilai ttabel 

sebesar 1,692, maka 2,159 > 2,035 dan nilai signifikansi 0,038 < 0,05, 

sehingga H1: diterima yang artinya profitabilitas secara individu   

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

3)  Variabel kinerja lingkungan memiliki thitung sebesar -0,988 dan nilai 

ttabel sebesar 1,692, maka -0,988 < 2,035 dan nilai signifikansi 0,330 > 

0,05, sehingga H1: ditolak yang artinya kinerja lingkungan secara 

individu tidak  berpengaruh terhadap tingkat Islamic Social Reporting. 

4) Variabel leverage memiliki thitung sebesar -0,476 dan nilai ttabel sebesar 

1,692, maka -0,476 < 2,035 dan nilai signifikansi 0,637 > 0,05, 

sehingga H1: ditolak yang artinya leverage secara individu tidak  

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 
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E.  PEMBAHASAN  

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reportting. 

Hasil di atas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai 

thitung <  ttabel (-0,853 < 2,035)   dengan nilai signifikan 0,400 > 0,05 sehingga, 

H1: ditolak yang dapat diartikan ukuran perusahaan secara individu tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Hal ini membuktikan bahwa semakin 

besar ukuran perusahaan maka belum tentu tingkat pengungkapan informasi 

tanggung jawab sosial perusahaan juga akan selalu lebih luas, hal ini 

dikarenakan tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi menjadi sekedar 

kegiatan, tetapi merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga 

kelangusungan hidup perusahaan, sehingga besar kecilnya perusahaan tidak 

mempengaruhi besarnya tingkat tanggung jawab sosial perusahaan (Marfu’ah 

dan Cahyo 2011 dalam  Arthana 2013). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  

dalam Maulida et al. (2014) dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Putri dan Yuyetta, 2014) dan (Widiawati dan Raharja, 

2012) mengenai ukuran perusahan berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 
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2. Pengaruh Profitablitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Hasil di atas menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai thitung > 

ttabel (2,159 > 2,035)   dengan nilai signifikan 0,038 < 0,05 sehingga, H1: 

diterima yang dapat diartikan bahwa profitabilitas secara individu berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Dengan demikian, profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan 

Islamic Social Reporting. Hal ini membuktikan bahwa profitabilitas berkaitan 

erat dengan keefektivan manajemen suatu perusahaan dalam mengatur 

keuntungan yang didapat oleh perushaan. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profit lebih tinggi akan menarik para investor, sehingga upaya perusahaan 

untuk memberikan informasi yang lebih baik serta calon investornya yaitu 

dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  

dalam (Anggraini dan Wulan, 2015) dan (Widiawati dan Raharja, 2012) dan 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novrizal, 

dan Fitri, 2016) mengenai profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 

3. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

Hasil di atas menunjukkan kinerja lingkungan memiliki nilai thitung <  

ttabel (-0,988 < 2,035)   dengan nilai signifikan 0,330 > 0,05 sehingga, H1: 
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ditolak yang dapat diartikan kinerja lingkungan secara individu tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Dengan demikian, kinerja lingkungan tidak mempengaruhi tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Hal ini menunjukkan bahwa baik 

atau buruknya kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Jadi, semakin baik 

kinerja lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan belum tentu 

meningkatkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

oleh perusahaan tersebut dalam laporan tahunannya 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  

dalam (Maria Wijaya, 2012) dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Rolia Wahasusmiah, 2015) dan (Widiawati dan Raharja, 

2012) mengenai ukuran perusahan berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 

4. Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

Hasil di atas menunjukkan bahwa leverage memiliki nilai thitung <  ttabel 

(-0,476 < 2,035)   dengan nilai signifikan 0,637 > 0,05 sehingga, H1: ditolak 

yang dapat diartikan leverage secara individu tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Dengan demikian, leverage tidak mempengaruhi tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Hal ini membuktikan bahwa  

semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami 
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pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha melaporkan 

laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang 

memiliki rasio leverage akan lebih sedikit mengungkapkan informasi 

tanggung jawab sosial, supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih 

tinggi (mengurangi biaya pengungkapan). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rolia 

Wahasusmiah (2015) dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraini dan Wulan (2015) mengenai leverage berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

 


