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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini 

bertujuan untuk menyajikam gambaran lengkap mengenai setting sosial atau 

hubungan antara fenomina yang akan diuji. 

B. OBJEK PENELITIAN 

Sampel penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan yang listing di 

Jakarta Islamic Indeks (JII), serta melaporkan laporan tahunan (annual report) 

periode tahun 2014 dan memuat semua kategori dari Indeks ISR (Islamic Social 

Reporting). 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di JII yang terdiri dari 30 perusahaan, dengan alasan; perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di JII selain harus membuat laporan kinerja sosial 

berbasis Indeks ISR, perusahaa-perusahaan tersebut juga memiliki lebih 

banyak pengeruh atau dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai 

akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini amenggunakan 

periode penelitian tahun 2014. 
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2. SAMPEL PENELITIAN 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purpose 

sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan 

yaitu: 

a. Perusahaan yang terdaftar di JII yang melakukan pendaftaran sebagai 

perusahaan Go Publik untuk tahun 2008-2014, sebagian yang ada  pada 

tabel 3.1 dibawah ini. 

Sampel Perusahaan  

No Nama Perusahaan Tahun  

1 ADARO 16/07/2008 

2 BSDE 06/06/2008 

3 ICBP 07/10/2010 

4 PTPP 09/12/2010 

5 SILO 12/09/2013 

6 SMSS 12/12/2013 

 

b. Menyediakan lapooran tahunan lengkap selama tahun 2014 

c. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

D. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa data laporan tahunan pada perusahaan JII Jakarta Islamic Index  Tahun 

2014  serta laporan tambahan. Data sekunder tersebut diperoleh dari offical 

website dan BEI. 
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Conten analisis dalam penelitian ini melakukan penilaian dengan cara 

melakukan checklis atas item-item ISR dengan ketentuan sebagai berikut: 

Nilai Keterangan 

1 

Apabila pelaporan kinerja social perusahaan berbasis ISR di   

ungkapkan dalam laporan tahunan. 

0 

Apabila pelaporan kinerja sosial perusahaan berbasis ISR 

tidak di ungkapkan dalam laporan tahunan. 

 

E. TEKNIK PEROLEHAN DATA 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, 

arsip, maupun referensi yang mempunyai relavansi dengan tema penelitian. 

Pengumpulan data berupa dokumentasi dari berbagai laporan dan catatan yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, seperti data laporan tahunan dan laporan 

keuangan perusahaan yang dilesting di JII menjadi objek penelitian diperoleh 

dengan cara megunduh (download) laporan tahunan tersebut melalui offical 

website masing-masing objek. 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Melakukan analisis laporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis ISR dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan aspek-aspek item ISR yang diungkapkan oleh 

perusahaan. 
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Aspek-aspek item ISR yang diungkapkan perusahaan pada tabel 3.2 

 

No Kategori Item 

1 Keuangan dan Investasi Riba  

Ghara  

Zakat  

Keterlambatan pembayaran piutang 

Nilai kini dalam neraca 

Nilai tambah  

2 Produk dan Jasa Produk ramah lingkungan 

Kehalalan produk 

Kualitas dan keamanan produk 

Keluhan konsumen 

3 Karyawan/Tenaga kerja Keterlibatan karyawan 

Karakteristik pekerjaan 

Kesehatan dan keselamatan 

Pendidikan dan pelatihan 

Kesejahteraan dan lingkungan hidup 

4 Masyarakat  Sadaqah 

Waqaf 

Qard hasan 

Sukarelawan dari pihak karyawan 

Pemberian beasiswa 

Pendidikan terahir karyawan 

Underprivillage komunitas  

Perkembangan masa muda 

Perlindungan anak 

5 Lingkungan Perlindungan lingkungan 

Gangguan kehidupan liar 

Penanganan polusi 

Pendididkan lingkungan 

Audit lingkungan 

Aturan lingkungan 

6 Tata Kelola Perusahaan Status syariah perusahaan 

Struktur kepemilikan 

Jajaran dewan direksi 

Anti korupsi  

Segala kegiatan yang melanggar 

hukum 

       Sumber: Data diolah  Desember 2015 
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2. Menilai akumulasi seluruh item yang ada di 6 kategori, yaitu: a). Keuangan 

dan Investasi; b). Produk dan Jasa; c). Karyawan / Tenaga kerja; d). 

Masyarakat; e). Lingkungan; f). Tata Kelola Perusahaan. 

Mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang memiliki pengungkapan tertinggi 

dan terendah. 




