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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan harus menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang 

dicapainya bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga 

dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan atau komunitas di sekitar 

perusahaan, karena perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan 

(Rahman, 2009). Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan untuk peduli terhadap 

lingkungan serta masyarakat yang di sekitar perusahaan. Bentuk kepedulian 

dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat maka 

perusahaan melakukan  pertanggungjawaban sosial atau yang dikenal dengan 

Corporate Social Responsibility (Purwanto, 2011). 

Tujuan utama CSR adalah menjadikan perusahaan bukan hanya pada 

konsep single – bottom – line (SBL) dalam suatu catatan keuangan perusahaan, 

tetapi juga pada konsep triple – bottom – line (TBL) yang mencakup aspek 

keuangan, kehidupan sosial serta lingkungan hidup. Konsep single bottom line 

dianggap sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. Hal tersebut 

dikarenakan konsep single bottom line (SBL) hanya menekankan pada 

pencapaian profit yang maksimal perusahaan tanpa memperhatikan aspek 

lainnya. 

Perbincangan hangat tersebut telah merambah kemana-mana salah 

satunya di Indonesia. Dimana fenomena ini dipicu oleh semakin 

mengglobalnya trend mengenai praktek CSR dalam bisnis. Di pasar modal, hal 
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tersebut terlihat dengan mulai adanya penerapan indeks yang memasukkan 

kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sebagai 

contoh, New  York  Stock  Exchange  memiliki Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI), London Stock Exchange memiliki Socially Responsible Investment 

(SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) memiliki 

FTSE4Good. Inisiatif ini bahkan mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di 

Asia, seperti  di Hanseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange 

(Fitria  dan  Hartanti, 2010: 2). 

Pelaporan CSR dibuat dalam laporan tahunan perusahaan yang nantinya 

akan disampaikan kepada Stakeholder, hal ini merupakan bentuk tanggung 

jawab perusahaan dalam menyampaikan keadaan atau kondisi suatu 

perusahaan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial memiliki peranan 

penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan hidup di lingkungan 

masyarakat dan setiap aktivitas atau operasional perusahaan memiliki dampak 

sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus memiliki  

komitmen untuk membantu sesama setelah perusahaan menerima keuntungan, 

atau suatu konsep tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa 

tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, 

memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk 

pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa  yang 
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bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya yang berada 

di sekitar perusahaan tersebut. 

Praktik CSR lebih sering ditujukan pada korban-korban bencana, bakti  

sosial, beasiswa dan penghijauan. Selain itu, perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan juga melakukan  kegiatan sosial melalui program 

pembiayaan Qardhul Hassan yang ditujukan pada nasabah tidak mampu 

dengan menghapuskan beban dalam akad bagi hasil (Dipika, 2014: 4). Seperti 

yang dilakukan oleh PT. Djarum dengan program beasiswa bagi siswa dan 

mahasiswa yang berprestasi dan anak-anak yang memiliki kemampuan dalam 

olahraga serta PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Menjadi salah satu 

contoh perusahaan yang berhasil peduli akan kelestarian lingkungan hidup 

dengan kegiatan program kemitraan kelestarian hidup. 

Di Indonesia perkembagan CSR juga meningkat baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

dukungan langsung dari pemerintah (Waryanto, 2010). Pemerintah 

mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 mengenai 

laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya laporan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan apabila perusahaan 

tidak menjalankan kewajiban tersebut akan mendapatkan sanksi, yang mana 

telah diatur dalam pasal 34, yaitu sanksi administratif dan sanksi lain. Ini 

merupakan adanya keseriusan pemerintah untuk melindungi lingkungan dari 

pencemaran yang dibuat oleh perusahaan. Pencemaran yang disebebkan oleh 
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perusahaan mempunyai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat yang 

tidak terlibat dalam proses pencemaran tersebut. 

Sampai saat ini, telah banyak kasus pencemaran dan kerusakan yang 

terjadi akibat kelalaian perusahaan dalam menjalankan usahanya. Misalnya 

kasus pencemaran air yang mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk suku 

Dayak dan Minata di Kalimantan Tengah dan masih banyak lagi kerusakan 

yang disebabkan oleh perusahaan yang lalai seperti meluapnya lumpur dan gas 

panas di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo 

Brantas, limbah industri PT Wings Surya yang melampaui baku mutu buangan 

limbah cair yang telah merusak sekitar 18 hektar tanaman padi milik warga, 

dan  penutupan sementara PT Adi Makayasa karena warga sekitar 

mengeluhkan polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik pupuk 

organik tersebut (CSR Indonesia Newsletter:2012). Selain merusak 

lingkungan, pencemaran yang disebabkan oleh perusahaan yang lalai dalam 

menjalankan usahanya juga merusak kehidupan masyarakat sekitar perusahan 

bahkan sampai berujung dengan kematian. 

Praktik CSR yang masih belum efektif disebabkan oleh paradigma CSR 

yang masih di dominasi oleh prinsip ekonomi konvensional, terutama yang 

berhaluan kapitalisme. Meskipun semangat utama CSR adalah untuk 

mempromosikan bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial bagi perusahaan 

dan masyarakat, malah merosot menjadi program-program yang hanya 

menguntungkan pihak perusahaan. Alih-alih memberdayakan masyarakat, 
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CSR malahan memperdayakan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari 

kesadaran menajemen perusahaan akan hal tersebut.  

Sebagai salah satu contoh beberapa tahun yang lalu dikenal dengan 

program kemitraan “bapak angkat” yaitu konsep kerjasama antara pengusaha 

besar dan pengusaha kecilyang di fasilitasi oleh pemerintah. Kegiatan ini di 

identikan dengan program CSR yang bertujuan untuk memajukan pengusaha 

kecil. Namun, pada prakteknya kegiatan ini hanya menguntungkan pengusaha 

besar karena barang-barang yang di pasok pengusaha kecil dengan kualitas, 

harga, dan sistem pembayaran yang ditentukan oleh pengusaha besar. 

Kepercayaan pengusaha kecil dimanfaatkan oleh pengusaha besar untuk 

memperlonggar pengawasan pengusaha kecil terhadapnya. Maka dari itu 

pengusaha besar perlu menerapkan Corporate Governance dengan tujuan agar 

tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan 

tanpa mengabaikan perusahaan kecil. Hal ini akan berdampak positif pada 

kedua belah pihak. Corporate Social Responsibility (CSR) juga memiliki kaitan 

erat dengan good corporate governance. CSR berorientasi kepada para 

stakeholders, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama good corporate 

governance yaitu responsibility, sedangkan pengungkapan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. 

Oleh karena itu, diharapkan perusahaan dapat melakukan laporan 

pertanggungjawaban sosial dan realisasi CSR yang tepat sasaran sebagai 

bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat yang berada disekitar perusahaan. 
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Bentuk laporan pertanggungtangjawaban sosial ini akan berdampak dampak 

positif bagi perusahaan, diantaranya adalah perusahaan akan mendapat positif 

dari masyarakat luas, dapat mempermudah perusahaan dalam mengelola 

manajemen resiko, dan silahturrahmi dengan masyarakat disekitar perusahaan 

akan menjadi lebih baik. Dengan adanya CSR ini dapat mencegah perusahaan 

dari tindakan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam dan 

meminimalkan polusi yang disebabkan oleh perusahaan atas kegiatan 

usahanya. 

Tidak hanya pemerintah yang merespon perkembangan CSR ini, adapun 

kegiatan lain yang dapat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan 

kinerja sosialnya melalui CSR, diantaranya: adanya penyelenggaraan 

Indonesian Susiainability Reporting Award (ISRA Award), Indonesian CSR 

Award (ICA Award) dan Global CSR Awards. Penghargaan-penghargaan 

tersebut dapat memberi nilai tambah bagi citra perusahaan (Agrytasari, 2012). 

Dengan adanya hal yang demikian akan memberikan motivasi bagi perusahaan 

untuk meningkatkan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. 

Secara konvensional pengungkapan tanggung jawab sosial bagi para 

pengguna laporan perusahaan termasuk investor adalah suatu hal yang bisa 

menjadi timbangan untuk membuat keputusan berinvestasi, karena dari 

pengungkapan tersebut para pengguna laporan perusahaan dapat mengetahui 

tindakan apa saja yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Namun, untuk investor muslim 

dan para pengguna laporan perusahaan muslim lainnya juga menginginkan 
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pengungkapan sosial secara syariah, karena pengungkapan yang mereka 

inginkan tidak hanya menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan di 

sekitarnya tetapi juga pengungkapan mengenai apakah operasional perusahaan 

tetap sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Konsep CSR dalam islam erat 

kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai 

dengan konsep syariah. Konsep bisnis didalam islam sejalan dengan firman Allah 

SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188: 

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 

 Namun, pengukuran CSR dalam islam masih mengacu kepada Global 

Reporting Initiative Index (Indeks GRI) (Haniffa 2002). Pengukuran tersebut 

tentunya kurang tepat karena perusahaan yang diakui sebagai emiten syariah 

dan memenuhi syariat islam seharusnya mengungkapkan informasi yang 

membuktikan perusahaan tersebut sesuai hukum islam. Dimana dengan 

menggunakan indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam. Ada 

dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan 

penuh (full disclosure) dan akuntabilitas sosial (social accountability). Ada tiga 

prinsip yang mendasari tanggung jawab sosial di dalam Islam, yaitu perwakilan 

(vicegerencyI),tanggung jawab kepada Allah SWT(divine accountability), 

serta menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran (enjoining 

good and forbidding evil).  



8 
 

Pada prinsip perwakilan menjelaskan bahwa manusia adalah perwakilan 

dari Allah di bumi. Allah menyuruh manusia untuk menjaga dan mengelola 

yang ada di muka bumi ini bukan untuk merusaknya. Allah SWT berfirman 

dalam Al-Qura’an surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi”. 

Prinsip tangung jawab kepada Allah SWT, nantinya manusia akan di 

minta pertangungjawaban di akhirat atas apa yang dilakukannya selama hidup 

di dunia. Apapun yang dia lakukan selama hidupnya baik dalam berbuat baik 

maupun berbuat kejahatan akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil 

akhir nanti. Yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Zalzalah 

ayat 7 yang artinya: 

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya”  

Dan Allah SWT menyuruh kepada umatnya untuk berbuat yang ma’ruf 

dan mencegah kemungkaran, ini merupakan prinsip tanggung jawab umat 

muslim mengenai semua aspek dalam kehidupan, terdapat dalam surat At-

Taubah ayat 71 yang artinya: 

” Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma’ruf mencegah dari yang mungkar”. 

Hal ini yang membuat Haniffa (2002) mengkaji lebih dalam mengenai 

CSR, sehingga beliau mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam 

pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka 
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konseptual Islamic social reporting (ISR). ISR adalah perpanjangan pelaporan 

sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan 

masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi, tetapi juga memenuhi 

perspektif spiritual untuk pengguna laporan muslim (Haniffa, 2002). Adapun 

yang membedakan pada konsep ISR ini adalah menekankan bentuk ketaqwaan 

umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan (Siwar dan 

Hossain, 2009). 

ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh 

Auditing Organization for Islamic financial instution (AAOIFI). 

Pengungkapan ISR merupakan penyempurnaan CSR dengan menambah item 

atau unsur syariah yang tidak ada di CSR. Yang kemudian dikembangkan lebih 

lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya 

diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2009). Indeks ISR ini 

sesuai untuk entitas Islam, karena mengungkapan hal-hal yang berkaitan 

dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, 

spekulasi dan gharar, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah 

serta aspek-aspek sosial seperti: sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan 

pengungkapan peribadahan di  lingkungan perusahaan. (Maulida dkk, 2014). 

Berdasarkan ketentuan syariah, tidak hanya membantu dalam pengambilan 

keputusan bagi pihak muslim, melainkan juga membantu perusahaan dalam 

melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. 

Selama ini, penelitian mengenai pelaksanaan ISR berorientasi pada 

sektor perbankan syariah saja, sedangkan pada sektor pasar modal belum 
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banyak dilakukan sehingga kurangnya informasi mengenai konsep ISR. 

Padahal sudah banyak indeks–indeks syariah yang terdapat di BEI. Salah 

satunya adalah Jakarta Islamic Index (JII). JII adalah salah satu indeks saham 

yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata pada saham 

syariah. (http://id.wikipedia.org/wiki/jakarta_islamic_index) 

Tabel I.1 Skor ISR perusahaan yang konsisten di JII 

Periode 2012-2016 

No Kode 
Persentase Skor ISR 

2012 2013 2014 2015 2016 

01 AALI 59% 59% 57% 63% 63% 

02 AKRA 54% 54% 57% 54% 57% 

03 ASII 59% 59% 48% 61% 61% 

04 ICBP 63% 65% 65% 63% 67% 

05 INDF 61% 61% 61% 63% 61% 

06 INTP 65% 63% 67% 65% 63% 

07 KLBF 59% 59% 59% 63% 63% 

08 LPKR 41% 43% 46% 46% 43% 

09 LSIP 57% 52% 59% 57% 52% 

10 SMGR 67% 70% 67% 67% 70% 

11 UNTR 57% 57% 57% 59% 57% 

12 UNVR 59% 63% 59% 61% 63% 

Sumber: Data diolah 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan yang konsisten pada 

JII tahun 2012-2016 tidak sepenuhnya mengungkapkan pertanggungjawaban 

secara syariah, sedangkan perusahaan yang terdaftar di JII adalah perusahaan 

yang memenuhi kriteria syariah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/jakarta_islamic_index
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Putri (2014) dengan judul penelitian “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR)”. Hasil dari penelitian Putri 

adalah bahwa faktor Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Surat Berharga 

Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap ISR di Indonesia. Sedangkan 

Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ISR di Indonesia. 

Rita (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh profitabilitas dan kepemilikan 

saham public terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR)”. Adapun hasil penelitiannay bahwa Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan saham public 

tidakan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Khoiriyanti (2015) dengan 

judul penelitian”Faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting 

(ISR) yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES)”. Adapun hasil 

penelitiannya bahwa Surat Berharga Syariah, Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sedangakan Lingkungan, Tipe 

Industri dan Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. Husna (2016) yang memasukkan variabel bebas 

kepemilikan konstitusional dan kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

profitabilitas dapat mempengaruhi  pengungkapan ISR. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa, profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR, sedangkan  

ukuran perusahaan dan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

ISR. 
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Hadli (2014), dengan judul penelitiannya “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada 

perusahaan yang masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)”. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan, status perusahaan dan 

ukuran kontor akuntan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan ISR sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Sedangkan untuk porsi kepemilikan saham publik dan juga penerbitan sukuk 

tidal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR.  

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut 

dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti : perbedaan periode waktu 

penelitian, objek yang diteliti, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan 

perusahaan, maupun perbedaan metode analisis data yang digunakan peneliti. 

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk menguji ulang hasil 

penelitian terdahulu. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan peneitian 

dengan mengambil judul “Pengaruh GCG, SIZE, Jenis Produk dan 

Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

tahun 2012 – 2016” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016 ?  

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016  ?  

3. Apakah Size berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting perusahaan yang 

terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016?  

4. Apakah Jenis Produk berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016? 

5. Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap Islamic Social 

Reporting perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016? 

6. Apakah Dewan Komisaris, Komite Audit, SIZE, Jenis Produk, dan 

Kepemilikan Saham Publik berpengaruh  terhadap  Islamic Social Reporting 

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-1016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ISR perusahaan 

yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016 ? 

2. Mengetahui Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap ISR perusahaan 

yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016 ? 

3. Mengetahui Apakah Size berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016  ? 

4. Mengetahui Apakah Jenis Produk berpengaruh terhadap ISR perusahaan yang 

terdaftar pada Jakarta Islamic Index 2012-2016 ? 
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5. Mengetahui Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap 

Islamic Social Reporting perusahaan yang terdaftar pada JII 2012-2016  ? 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang 

memilih jurusan akuntansi, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan 

referensi mengenai Pengaruh GCG, SIZE, Jenis Produk dan Kepemilikan Saham 

Publik terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2012 – 2016.  

2. Bagi investor muslim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga 

dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi dengan memilih 

saham perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index. 

3. Bagi perusahaan yang terdapat pada Jakarta Islamic Index diharapkan dengan 

adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja perusahaan lagi, 

sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial di luar perusahaan. 

4. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi yang 

dibahas pada proposal ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk proposal 

yang akan dibagi dalam beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN  
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Pada bagian pendahuluan ini berisi fenomena, latar belakang 

masalah, penelitian sebelumnya, alasan memilih objek, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan, 

penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.  

BAB III:   METODE PENELITIAN 

Pada bagian metode penelitian berisi tentang objek 

penelitian,variabel penelitian, fokus riset, populasi, sampel, tekhnik 

penyampelan, variabel,defenisi operasional variabel, instrumen 

yang digunakan dalam penelitian dan alat uji. 

BAB IV:   ISI DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi pembahasan hasil  dari penelitian yang di 

lakukan oleh penulis.  

BAB V :   PENUTUP 

Pada bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan hasil dari 

penelitian dan saran bagi pihak informan maupun peneliti baru. 


