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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh Good 

Corporate Governance (yang diproksikan dengan jumlah dewan pengawas 

syariah, jumlah dewan komisaris, dan kepemilikan institusional) serta kinerja 

keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perbankan syariah menunjukkan indeks ISR rata rata pengungkapan yang 

dilakukan oleh bank syariah adalah sebesar 70,40% nilai minimum 0,46 

sedangkan maksimum 0,90 

2. Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting.  

3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting.  

4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Apabila dikaitkan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas monitoring yang dilakukan 

oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan 

informasi sosialnya.  

5. Kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting.  
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6. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan 

CSR, Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat 

dijadikan acuan sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori 

yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel tiga belas sampel bank umum 

syariah karena memang perbankan syariah yang bisa dijadikan sampel 

jumlahnya sangat terbatas. 

3. Penggunaan indeks ISR yang pokok pengungkapannya merupakan 

pengembangan dan penyesuaian penulis memungkinkan adanya 

pengungkapan yang kurang dikembangkan secara komprehensif. 

4. Sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan penilaian pengungkapan 

ISR hanya terbatas pada laporan tahunan perusahaan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, 

maka diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Bagi Bank Syariah dapat mengungkapan Islamic Social Reporting secara 

lebih luas dan lebih baik lagi 
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2. Bagi pemerintah dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dapat membuat 

suatu standar mengenai pengungkapan Islamic social reporting 

3. Bagi regulator agar dapat menciptakan system dan peraturan baku dalam 

penentuan pengungkapan Islamic Social Reporting untuk perusahaan 

berbasis syariah 

4. Bagi masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut mengawasi pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan berbasis syariah 

5.  Bagi peneliti selanjutnya dapat memperpanjang tahun pengamatan 

sehingga dapat melihat kecendrungan perusahaan dalam mengungkapkan 

Islamic Social Reporting, memperbanyak sampel dengan cara 

menggunakan seluruh jenis Bank Syariah Di Indonesia seperti UUS Dan 

BPRS dan juga dapat menambah variabel lain yg mempengaruhi Islamic 

Social Reporting. 

 


