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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, umur perusahaan, komisaris independen dan kinerja lingkungan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan yang listing di 

Jakarta Islamic Index (JII) dan mengikuti PROPER (Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) tahun 2013 – 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting  (ISR). Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 

0.0003 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti, 

ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). 

2. Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 

0.0084 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti, 

profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

3. Pengaruh umur perusahaan (UP) terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 

0.2060 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti, 
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umur perusahaan (UP) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). 

4. Pengaruh komisaris independen (KI) terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 

0.1939 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti, 

komisaris independen (KI) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR). 

5. Pengaruh kinerja lingkungan (KL) terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 

0.9735 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti, 

kinerja lingkungan (KL) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). 

6. Dari hasil uji simultan bahwa tingkat signifikan sebesar 0.000782 lebih 

kecil dari 0,05. Berarti, ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, 

komisaris independen dan kinerja lingkungan secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

7. Hasil R-squared sebesar 0.448706, menunjukkan bahwa kontribusi seluruh 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 

44,87% sedangkan sisanya sebesar 55,13% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 

saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian selain 

perusahaan yang listing di BEI yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index 

(JII) dan mengikuti PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain variabel 

dalam penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) sehingga nilai R-squared 

dalam penelitian selanjutnya dapat meningkat dari penelitian ini.  Seperti 

tipe industri, leverage, likuiditas, penghargaan, dll. 

 

 


