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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis eksplanatori (explanatory reseach) yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis 

yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunkan pendekatan kuantitatif untuk 

menguji pengaruh Unexpected earning, pengungkpan Islamic Social Reporting, 

profitabilitas, timeliness, dan debt to equity ratio terhadap earning response 

coefficient pada perusahaan yang terdaftar dalam Indek Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). Penelitian ini berbasis pengujian hipotesis, dimana data-data sekunder yang 

digunakan diolah sehingga diperoleh informasi yang dapat dijadikan kerangka 

jawaban bagi hopotesis yang telah ditentukan. 

B. Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Earning Response Coefficient 

(ERC). Earning Response Coefficient dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan Cummulative Abnormal Return (CAR). Cummulative Abnormal 

Return (CAR) merupakan proksi harga saham yang menunjukan besarnya respon 

pasar terhadap informasi akuntansi yang dipublikasikan. Untuk peristiwa 

pengumuman laba, CAR dihitung pada periode sektor tanggal pengumuman 

laporan keuangan untuk melihat bagaimana reaksi pasar terhadap informasi 

tersebut. CAR dihitung pada saat laba akuntansi dipublikasikan mengacu pada 
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penelitian Ardila (2012) dalam even window pendek selama 11 hari (5 hari sebelum 

pengumuman laporan keuangan, 1 hari pengumuman laporan keuangan, dan 5 hari 

setelah pengumuman laporan keuangan). CAR dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

+5

𝑡=−5

 

Keterangan: 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 = Cumulatif Abnormal Return perusahaan I pada tahun t 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = Abnormal Return untuk saham perusahaan I pada t 

 Pengukuran abnormal return dalam penelitian ini menggunakan market 

adjusted model yang mengasumsikan bahwa pengukuran expected return saham 

perusahaan yang terbaik adalah indeks pasar (Jogiyanto, 2014). Sehingga tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena 

return sekuritas yang estimasi adalah sama dengan return indeks pasar pada periode 

yang sama. AR saham perusahaan dihitung dengan mengurangi return saham 

perusahaan dengan return indeks pasar pada periode yang sama (Sayekti & 

Wondabio, 2007). Perhitungan CAR untuk masing-masing perusahaan adalah 

merupakan akumulasi AR dari masing-masing perusahaan tersebut selama 11 hari. 

Rumus menghitung Abnormal Return: 

𝑨𝑹𝑖.𝑡 = 𝑹𝒊.𝒕 − 𝑹𝒎.𝒕 

Keterangan :  

𝑨𝑹𝒊.𝒕  = Abnormal return perusahaan I pada hari ke-t 

𝑹𝒊𝒕      = Actual Return saham perusahaan I pada hari ke-t 

𝑹𝒎.𝒕   = return  pasar pada hari ke- t  
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 Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dulu harus mencari actual 

return (return sesungguhnya) perusahaan I pada hari t adalah sebagai berikut: 

𝑹𝒊.𝒕 =
𝑷𝑖𝑡 − 𝑷𝒊𝒕−𝟏

𝑷𝒊𝒕−𝟏
 

 

Keterangan: 

𝑹𝒊𝒕    = return saham perusahaan I pada hari ke- t 

𝑷𝒊𝒕     = harga penutupan saham I pada hari t 

𝑷𝒊𝒕−𝟏 = harga penutupan saham I pada wakti t-1 

Return pasar  diwakili dengan Indeks Harian Saham Gabungan (IHSG) dihitung 

secara harian sebagai berikut: 

𝑹𝑚𝑖 =
𝑰𝑯𝑮𝑺𝑡 − 𝑰𝑯𝑺𝑮𝑡−1

𝑰𝑯𝑮𝑺𝑡−1
 

Keterangan:  

𝑹𝒎𝒕       = return pasar pada hari ke-t 

𝑰𝑯𝑺𝑮𝒕    = Indeks Harian Saham Gabungan pada waktu t 

𝑰𝑯𝑺𝑮𝒕−𝟏= Indeks Harian Saham Gabungan pada waktu t-1 
 

 

2. Variabel Independen (X) 

a. Unexpected Earning (X1) 

 Unexpected Earning (UE) merupakan selisih antara laba sesungguhnya 

dengan laba ekspektasian (Jogiyanto, 2014, p. 647). Dengan asumsi random walk, 

variabel UE dihitung sebagai perubahan dari laba per saham perusahaan tahun 

sekarang dikurangi dengan laba per saham perusahaan tahun sebelumnya, dan 

diskalakan dengan harga per lembar  saham pada akhir periode sebelumnya 

(Sayekti & Wondabio, 2007). Jadi, dalam penelitian ini variabel UE dihitung dari 
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laba per saham (EPS) tahun 2015 dikurang dengan laba per saham (EPS) tahun 

2014, dan dibagi dengan harga per lembar saham pada 31 Desember 2014. Metode 

random walk beranggapan bahwa distribusi data laba bersifat acak yang 

menyebabkan sulit digunakan untuk memprediksi, sehingga diperkirakan laba 

terakhir akan terulang di masa depan (Jogiyanto, 2014, p. 283). Oleh karenanya, 

metode ini memprediksi bahwa laba ekspektasian akan sama dengan laba terakhir 

yang terjadi (Sayekti & Wondabio, 2007; Murwaningsari, 2008). 

𝑼𝑬 =
𝑬𝑷𝑺𝒊𝒕 − 𝑬𝑷𝑺𝒊𝒕−𝟏

𝑷𝒊𝒕−𝟏
 

Keterangan : 

𝑼𝑬𝒊𝒕 = Unexpexteed Earning perusahaan i pada periode t 

𝑬𝑷𝑺𝒊𝒕 = laba per lembar saham perusahaan i pada periode t 

𝑬𝑷𝑺𝒊𝒕−𝟏 = laba per lembar saham perusahaan  pada periode sebelumnya (t-1) 

𝑷  = harga penutupan saham pada akhir tahun 

b. Islamic Social Reporting (X2) 

 Variabel independent dalam penelitian ini adalah pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) pada laporan perusahaan yang terdaftar di ISSI. Dengan 

mengelompokkan indikator penilaian menjadi enam tema pengungkapan yaitu 

pembiayaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan 

tata kelola perusahaan. Indeks ISR dalam penelitian ini terdapat 43 pokok 

pengungkapan yang merupakan penjabaran dari enam tema, merujuk pada 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013). Indeks ISR ditentukan dengan metode 

content analysis pada laporan tahunan perusahaan dengan memerikan tanda 

checklist pada tiap item yang mengungkapkan tanggung jawab sosial. Jika terdapat 

satu item yang diungkapkan maka mendapat skor “1”, dan jika tidak 
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mengungkapkan mendapat skor “0”. Kemudian skor dijumlahkan menurut masing-

masing tema, sehingga skor terbesar adalah 43 dan skor terkecil 0 untuk tiap 

perusahaan dalam setiap tahun. Setelah melakukan scoring, maka besarnya 

disclosure level atau indeks ISR dapat ditentukan dengan rumus: 

𝑰𝑺𝑹𝑰𝑗 =
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛
 

Keterangan : 

𝑰𝑺𝑹𝑰𝒋 = Islamic Social Reporting Index perusahaan j 

Σ𝑿𝑗𝑖   = jumlah item/indicator yang diungkapkan perusahaan j 

𝑛       = total item/indicator pengungkapan 

 

c. Profitabilitas (X3) 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

dari usahanya (Sunyoto, 2013). Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efektivitas 

manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan 

penjualan (Jumingan, 2006). Penelitian ini mengukur profitabilitas menggunakan 

Return on Asset (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang dipergunakan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui 

sejumlah aktiva perusahaan. Rumus perhitungannya adalah: 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

d. Timeliness (X4) 

 Timeliness diukur berdasarkan rentang waktu pengumuman laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik. Yaitu lamanya hari yang 
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dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

kepada publik sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan sampai tanggal 

penyerahan ke Bapepam atau sekarang OJK (Murwaningsari, 2008).  

 Variable ini diukur dengan variable dummy, yaitu memberikan kategori pada 

perusahaan yang tepat waktu yaitu 1, dan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu 

dikategorikan 0. Dikatakan tepat waktu jika laporan yang telah diaudit diumumkan 

ke publik, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan (31 Desember) sampai 

tanggal penyerahan ke OJK (paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya). 

Sedangkan tidak tepat waktu jika penyerahannya lebih dari tanggal 31 Maret tahun 

berikutnya setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik (Hilmi & 

Syaiful, 2008). 

e. Leverage (X5) 

 Leverage keuangan merupakan ceminan dari struktur modal perusahaan. 

Pada penelitian ini leverage diproksikan dengan debt to equity ratio (DER) yang 

merupakan perbandingan total hutang dengan modal sendiri. Debt to Equity Ratio 

adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan 

pemilik perusahaan atau berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi perusahaan semakin besar rasio semakin 

baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang 

disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi 

kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva (Kasmir, 2008).  



33 
 

 Debt to Equity Ratio mempunyai dampak yang buruk, karena tingkat utang 

yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar dan ini menunjukkan 

keuntungan/laba berkurang. Makin tingggi Debt to Equity Ratio, makin besar 

financial leverage dan semakin besar dana kreditor yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. 

𝑫𝑬𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊
 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang diteliti meliputi semua perusahaan yang terdaftar dalam Indek 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2015. Pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Kriteria dari sampel yang digunakan adalah: 

1. Perusahaan sampel tergabung dalam perusahaan terbesar berdasar rangking 

kapitalisasi pasar (market capitalization). 

2. Perusahaan yang menerbitkan Laporan Tahunan periode 2015. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2015 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) perusahaan yang terdaftar 

dalam Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2015. Data mengenai laporan 

tahunan (annual report) tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 
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(www.idx.co.id) dan dari website masing-masing perusahaan. Situs 

www.finance.yahoo.com untuk memperoleh data harga saham harian dan data 

IHSG. Informasi tentang tanggal publikasi laporan tahunan diperoleh dari 

http://www.juliancholse.com. 

E. Teknik Analisis Data 

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan statistic deskriptif. 

Statistic deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi suatu data. 

Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, 

yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependent. Sebelum melalukan regresi, data yang terdiri dari nilai 

ISR, profitabilitas, Leverage, timeliness, CAR dan UE harus dilakukan uji 

normalitas. Setelah kriteria uji normalan terpenuhi selanjutnya dilakukan uji asumsi 

klasik. Uji klasik yang digunakan terdiri dari uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah semua asumsi uji klasik terpenuhi 

selanjutnya dilakukan regresi linear berganda. 

1. Statistik deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistic yang memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum 

(Ghozali, 2013). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah 

informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. 

2. Uji Normalitas Model 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.juliancholse.com/
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 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013, p. 154). Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan melihat tampilan grafik histogram maupun 

grafik normal plot, prinsipnya dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residunya. Apabila data 

menyebar (titik) disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi. Dalam penelitian ini pengujian normalitas juga dilengkapi 

dengan uji Statistik, yang digunakan untuk memperkuat pengujian normalitas 

disamping uji grafik. Uji satistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai 

kurtosis dan skewness dari residualnya. Selanjutnya menghitung ZSkewness dan 

ZKurtosis dengan rumus: 

𝑍𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠

√6/𝑁
 𝑍𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =

𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

√24/𝑁
 

 

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai Zskewness dan Zkurtosis berada 

diantara ± 2.58 (α=1%) maka residual dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali, 

2013). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolenieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih 

variabel independen terdapat kolerasi dengan variabel dependen lainnya atau suatu 

variabel independen merupakan fungsi linier dari variabel independen lainnya 
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(Ghozali, 2013, p. 103). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factors (VIF). Dikatakan bebas multikolinieritas apabila nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIP < 10. Jadi bila nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 

berarti terdapat kasus multikolinearitas. 

b. Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2013, p. 

134). Cara mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scater plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola-pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan telah terjadi heterokendastisitas, jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heterokendastisitas (Ghozali, 2013, p. 134). Dasar pengambilan 

keputusan untuk uji statistic dengan mengggunakan uji Glejser yaitu degan tingkat 

signifikan diatas 5% maka disimpulkan tidak terjadi heterokendastisitas. Namun, 

bila tingkat signifikasi dibawah 5%, maka ada gejala heterokendasisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 
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pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Syarat yang harus 

dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian 

yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1)  Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak ada autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistic Durbin Watson yang bergantung 

banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda yaitu 

bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Unexpected Earning, Islamic 

Social Reporting, Profitabilitas, Timeliness, dab debt to equity ratio terhadap 

earning response coefficient (ERC) pada perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diolah dengan program Statictical Package 

For Social Science (SPSS). Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝑬𝑹𝑪 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑼𝑬 + 𝜷𝟐𝑰𝑺𝑹 + 𝜷𝟑𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟒𝑻 + 𝜷𝟓𝑫𝑬𝑹 + 𝒆 

Keterangan : 
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ERC = Earning Response Coefficient (ERC) yang diproksikan dengan CAR 

𝜷𝟎 = konstanta 

𝑼𝑬 = Unexpected Earning (laba kejutan) 

𝑰𝑺𝑹 = Islamic Social reporting (ISR) 

𝑹𝑶𝑨 = profitabilitas yang direfleksikan dengan ROA  

𝑻 = Timeliness dengan Dummy variabel 

𝑫𝑬𝑹 = Debt to equity ratio  

𝜷𝟏 = i= 1,2,3,4,5= koefisien regresi 

𝒆 = pengaruh variabel lain (esspilon) atau residual (error term) 

 

 Setelah dilakukan regresi, selanjutnnya melakukan analisis untuk menjawab 

hipotesis yang telah ditentukan diawal dengan melihat output dari hasil regresi. 

Pengujian hipotesis simultan dengan melihat tabel ANOVA, yang bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama. Kriteria pengujian menyatakan jika nilai probabilitas < level 

of significance (=5%) maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).  

 Sedangkan pengujian hipotesis parsial dengan melihat tabel Coefficient,  yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen 

secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variable dependen (Ghozali, 

2013, p. 99). Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh 

terhadap nilai variabel independen. Kriteria pengujian menyatakan jika nilai 

probabilitas < level of significance (=5%) maka terdapat pengaruh signifikan 

secara individu.  

 


