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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah ukuran 

perusahaan, current ratio, surat berharga syariah dan kepemilikan saham publik, 

berpengaruh atau tidak terhadap Islamic Social Reporting (ISR). Analisis yang 

dilakukan oleh peneliti menggunakan model regresi linier berganda dengan 

menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23.0. Adapun 

hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR), yang ditunjukkan oleh nilai ttabel 0.174 dan tingkat 

signifikansi lebih besar dari pada α (0.863>0.05). Dengan demikian, H1 yang 

menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) ditolak. 

2. Current ratio berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR), yang ditunjukkan oleh nilai thitung -2.204 dan tingkat signifikansi lebih 

kecil dari pada α (0.034>0.05). Dengan demikian, H2 yang menyatakan 

current ratio berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) diterima. 

3. Surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR), yang ditunjukkan oleh nilai thitung -0.779 dan tingkat 
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signifikansi lebih besar dari pada α (0.441>0.05). Dengan demikian, H3 yang 

menyatakan surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) ditolak. 

4. Kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting, yang ditunjukkan oleh nilai thitung 0.462 dan tingkat 

signifikansi lebih besar dari pada α (0.647>0.05). Dengan demikian, H4 yang 

menyatakan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) ditolak. 

5. Ukuran perusahaan, current ratio, surat berharga syariah, dan kepemilikan 

saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR), yang ditunjukkan oleh nilai thitung 1.229 dan tingkat 

signifikansi lebih besar dari pada α (0.316>0.05). Dengan demikian, H5 yang 

menyatakan ukuran perusahaan, current ratio, surat berharga syariah, dan 

kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting ditolak. 

6. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 23% pengungkapan Islamic Social 

Reporting dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, current ratio, surat berharga 

syariah, dan kepemilikan saham publik. Sedangkan sisanya sebesar 77% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, 

seperti kinerja lingkungan, tipe industry, kepemilikan saham manajerial, dll. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Saham yang terdaftar secara konsisten di Jakarta Islamic Index (JII) masih 

sangat sedikit, sehingga mengakibatkan keterbatasan data penelitian. 

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 sustainability 

sehingga, dalam mengungkapkan item Islamic Social Reporting (ISR) 

peneliti masih terbatas. 

3. Sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan untuk penilaian 

pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah hanya terbatas pada 

laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan. 

5.3 Saran  

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Peneliti selanjutnya lebih baik dalam menentukan sampel dengan 

perusahaan yang benar-benar menerapkan aturan islam atau bank yang 

telah sesuai dengan aturan syariah, sehingga dapat membandingkan 

penelitian ini dengan penelitian dengan perusahaan yang sesuai dengan 

aturan islam. Apakah dalam pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) telah dilakukan dengan baik atau belum. 



88 
 

 
 

2. Bagi perusahaan lebih meningkatkan pengungkapan index ISR karena 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tersebut telah 

melalui penyeleksian yang mana suatu perusahaan 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 Jakarta Islamic Index (JII). 


