
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Profitabilitas, 

Penghargaan, Dan Islamic Governance Score Terhadap Islamic Social Reporting 

Pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

yakni tahun 2012 sd 2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis 

regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Profitabilitas tidak berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Islamic Social Reporting. Hal ini 

tidak mendukung H1 yang menyatakan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh terhadap  Islamic Social Reporting. 

2. Secara parsial variabel  Penghargaan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Islamic Social Reporting. Hal ini 

mendukung H2 yang menyatakan bahwa Penghargaan berpengaruh 

terhadap Islamic Social Reporting. 

3. Secara parsial variabel  Islamic Governance Score tidak berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Islamic Social 

Reporting. Hal ini tidak mendukung H3 yang menyatakan bahwa 

Islamic Governance Score berpengaruh terhadap Islamic Social 

Reporting.  

4. Secara simultan Profitabilitas, Penghargaan, Dan Islamic Governance 

Score berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

Islamic Social Reporting. 
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5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,311 atau 

31,1%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 31,1% dari 

variabel Profitabilitas, Penghargaan, Dan Islamic Governance Score 

terhadap Islamic Social Reporting. Sedangkan sisanya 68,9% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode ini hanya lima tahun yakni dari 2012 – 2016 dan 

jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 55 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya tiga 

variabel dependen saja yakni Profitabilitas, Penghargaan, Dan Islamic 

Governance Score. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Subjektifitas merupakan hal yang umum dihadapi dalam penelitian 

dengan metode content analysis. Dengan demikian, untuk mengurangi 

subjektifitas peneliti selanjutnya dapat berdiskusi dengan rekan sejawat, 

atau dengan peneliti lain yang pernah meneliti tentang pengungkapan 

indeks ISR. 

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan daftar perusahaan yang 

memiliki efek atau sekuritas syariah, perusahaan yang masuk Daftar 

Efek Syariah (DES) ini dapat dijadikan sampel untuk penelitian 
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selanjutnya. Namun, sebagian besar perusahaan yang masuk dalam 

DES belum memiliki visi misi berbasis syariah, sehingga hal ini 

nantinya akan menjadi suatu keterbatasan penelitian. Perusahaan yang 

masuk dalam DES seharusnya memiliki kesadaran dalam melakukan 

tanggung jawab sosial secara syariah, hal ini sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan tersebut karena telah masuk dalam DES. 

3. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan 

tema sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

4. Untuk penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan 

tema sejenis sebaiknya menambah variabel yang mendukung pengaruh 

pengungkapan Islamic Social Reporting, seperti levelarge, atau ukuran 

perusahaan. 

5. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat 

menguji beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap Islamic Governance Score. 

 


