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BAB V 

 
PENUTUP 

 
 
 
 

5.1.   Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya,   dapat   ditarik   kesimpulan   bahwa   variabel   X1   yakni   ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap islamic social reporting yang 

merupakan   variabel   Y,   yang   mengindikasikan   tinggi   rendahnya   Ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap islamic social reporting. 

Sedangkan Variabel X2, X3, dan X4 yaitu Likuiditas, Leverage, dan 

Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap islamic social reporting. 

Dapat diartikan bahwa ini mengindikasikan tinggi rendahnya likuiditas, leverage 

dan profitabilitas dapat mempengaruhi islamic social reporting. 

5.2.   Keterbatasan Penelitian 

 
Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

 
1. Saham  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  secara  konsisten  di 

Indeks   Saham   Syariah   Indonesia   (ISSI)   yang   menjadi   sampel 

penelitian dapat dikatakan masih sedikit. 

2. Dalam  penggunaan  item  Islamic  Social  Reporting  (ISR)  disetiap 

laporan tahunan dan laporan sustainability yang terdapat diperusahaan 

masih belum banyak dan masih mengacu pada index GRI dan hanya 

beberapa  item  yang  terdapat  di  laporan  tahunan  maupun  laporan
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sustainability  sehingga,  dalam  mengungkapkan  item  Islamic  Social 

 
Reporting (ISR) peneliti masih terbatas. 

 
5.3.   Saran 

 
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

 
1. Peneliti selanjutnya lebih baik dalam menentukan sampel. Dapat 

mengambil sampel seluruh perusahaan yang ada di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) atau dengan perusahaan yang benar-benar 

menerapkan aturan islam atau bank yang telah sesuai dengan aturan 

syariah, sehingga dapat membandingkan penelitian ini dengan 

penelitian yang mengambil sampel dari perusahaan yang sesuai dengan 

aturan islam. Apakah dalam pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) telah dilakukan dengan baik atau belum. 

2.   Bagi perusahaan lebih meningkatkan pengungkapan index ISR karena 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

tersebut  telah  melalui  penyeleksian  perusahaan  dalam  kegiatannya 

tidak bertentangan dengan syariah. 

3.   Bagi   investor   agar   lebih   memperhatikan   aspek   Islamic   Social 

Reporting (ISR) dalam pelaporan oleh perusahaan, sesuai dengan 

komponen-komponen penyusunan pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) tersebut yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan 

demikian, diharapkan investor dapat memutuskan kebijakan untuk 

berinvestasi di pasar modal khususnya pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI).
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4. Bagi DSN-MUI dapat menyusun aturan-aturan dalam menetapkan 

pelaporan Islamic Social Reporting menjadi hal yang wajib, tidak 

sekedar sukarela. Agar dapat menetapkan standar yang baku bagi 

perusahaan dalam melaksanakan pelaporan Islamic Social Reporting. 


