
82 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel dewan komisaris tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting yang berarti jumlah dewan komisaris yang ada pada perusahaan 

tidak memiliki pengaruh individual terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

2. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel komite audit tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting yang berarti jumlah komite audit yang ada pada perusahaan tidak 

memiliki pengaruh individual terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

3. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting yang berarti besar-kecilnya ukuran suatu perusahaan memiliki 

pengaruh individual terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

4. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel jenis produk berpengaruh 

dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting yang 

berarti jenis produk yang di produksi perusahaan memiliki pengaruh 

individual terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 
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5. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel kepemilikan saham publik 

berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting yang berarti besar-kecilnya jumlah saham perusahaan yang 

dimiliki oleh publik memiliki pengaruh individual terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting. 

6. Berdasarkan uji variabel secara simultan, variabel  dewan komisaris, komite 

audit, ukuran perusahaan, jenis produk dan kepemilikan saham publik 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index. 

Dengan demikian pengungkapan Islamic Social Reporting dtidak dapat 

dipengaruhi oleh sebagian faktor GCG, namun pengungkapan dapat 

dipengaruhi oleh seberapa besar perusahaan, apa jenis produk yang dikelola 

perusahaan dan seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. 

Jadi investor dan calon investor muslim yang ingin berinvestasi untuk dunia 

dan akhirat hendaklah mempertimbangkan pelaporan Islamic Social Reporting 

ini. Karna pada pengungkapan Islamic Social Reporting ini perusahaan tidak 

hanya mengungkapkan pertanggungjawaban dengan lingkungan sekitar saja 

akan tetapi juga pertanggung jawaban kepada Allah SWT.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas 

maka saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat mengembangkan pokok-

pokok pengungkapan Islamic Social Reporting atau mengganti pokok 

pengungkapan yang tidak terpenuhi sama sekali oleh perusahaan syariah 

dengan pokok pengungkapan lain yang lebih mungkin bisa terpenuhi, lebih 

teliti lagi dalam menganalisis pokok-pokok pengungkapan tanggung jawab 

sosial secara syariah, menambah variabel dependen seperti kinerja 

lingkungan serta memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak 

sampel penelitian sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih 

akurat. 

2. Bagi perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index, disarankan untuk 

meningkatkan pengungkapan pertangggung jawaban secara syariah 

meskipun belum ada peraturan pemerintah yang terkait hal itu. Kesadaran 

perusahaan untuk mengungkapkan laporan pertanggungjawaban akan 

menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan untuk meyakinkan investor 

muslim untuk berinvestasi. Perusahaan sebaiknya memenuhi prinsip-

prinsip dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik yaitu: 

Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness. 

Dengan demikian, sebelum perusahaan mempraktikkan Islamic Social 

Reporting, manajemen internal perusahaan harus sudah dikelola dengan 
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baik atau memenuhi prinsip good corporate governance yang berhubungan 

dengan segi Transparency, Accountability, dan Responsibility. Setelah 

GCG ini tersebut diterapkan dengan baik, otomatis pengungkapan Islamic 

Social Reporting akan mudah untuk dipraktikkan. Setelah Islamic Social 

Reporting dipraktikkan di perusahaan, maka investor muslim akan 

mendapatkan informasi lebih banyak tentang tindakan apa saja yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 

lingkungan di sekitarnya. Dan diharapkan akan mempermudah perusahaan 

dalam mendapatkan kepercayaan investor muslim untuk berinvestasi. 

3. Bagi masyarakat, disarankan kepada investor dan calon investor muslim 

untuk selalu memperhatikan perkembangan kinerja perusahaan yang listing 

di Jakarta Islamic Index, memperhatikan kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan, karena hal ini sangat penting untuk bahan pertimbangan dalam 

berinvestasi. Perusahaan yang menjaga kelestarian lingkungan berarti 

perusahaan selain memikirkan profit  perusahaan juga memikirkan 

kesejahteraan lingkungan yang berada disekitarnya. Sehingga diharapkan 

investor dan calon investor muslim dapat menentukan diperusahaan mana 

sebaiknya menginvestasikan dananya. 

4. Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan jelas 

mengatur mengenai praktik dan pengungkapan, serta pengawasan ISR pada 

perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan pengungkapan ISR di Indonesia 

semakin meningkat. 


