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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 

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

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Periode penelitian ini adalah 

selama tahun 2012-2016 yang dilakukan oleh perusahaan yang listing di Jakarta 

Islamic Index (JII). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data 

sekunder yang dipublikasikan oleh perusahaan yang listing di Jakarta Islamic 

Index (JII) selama tahun 2012-2016.  

Tabel IV.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

Sumber : data diolah, 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah 40 sampel yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama 

No Kriteria 

Jumlah 

Perbankan 

1 Jumlah Perusahaan yang listing di JII periode 2012-2016 15 

2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan Tahunan 

dan laporan keberlanjutan 

(6) 

3 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah (1) 

 Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian  8 

 Total sampel yang akan diuji selama lima tahun   8 
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tahun 2012-2016 yang berjumlah (8) perusahaan. Adapun sampel penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Tabel IV.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Emiten  Nama Emiten/Perusahaan Website Perusahaan yang 

dapat diakses 

01 AALI  PT Astra Agro Lestari 

Tbk 

www.astra.agro.co.id 

02 AKRA AKR Corporindo Tbk www.akr.co.id 

03 ASII Astra Internasional Tbk www.indospring.co.id 

04 INTP  Indocement Tunggal 

Prakasa Tbk  

www.indocement.co.id 

05 INDF  Indofood Tbk www.indofood.com 

06 SMGR  Semen Indonesia 

(Persero) Tbk 

www.semenindoesia.com 

07 TLKM Telkomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk 

www.telkom.co.id 

08 UNVR Unilever Indonesia Tbk www.unilever.co.id 

Sumber: Jakarta Islamic Indexs (JII), 2017 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Pengujian content Analisis Indeks ISR 

Pada penelitian ini variabel terikat yang diteliti adalah nilai skor yang 

diungkapkan pada Islamic Social Reporting (ISR), dimana nilai skor tersebut 

didapat dengan menggunakan metode content analysis tanpa pembobotan 

http://www.astra.agro.co.id/
http://www.akr.co.id/
http://www.indospring.co.id/
http://www.indocement.co.id/
http://www.indofood.com/
http://www.semenindoesia.com/
http://www.telkom.co.id/
http://www.unilever.co.id/
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terhadap laporan tahunan yang menjadi obsevasi penelitian. Hasil content analysis 

atas skor Indeks ISR secara lebih lengkap di sajikan pada lampiran. 

Adapun total skor yang diperoleh pada annual report dan sustainability 

report pada periode 2012-2016 di Jakarta Islamic Indeks (JII). 

Tabel IV.3 

Total skor Indeks ISR yang diungkapkan 

oleh perusahaan yang konsisten selama periode 2012-2016 

Tahun  2012 2013 2014 2015 2016 

Total pengungkapan Index ISR 230 238 238 245 241 

Sumber : Data hasil olah, 2017 

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengungkapan Indeks ISR yang 

diungkapkan oleh perusahaan yang konsisten selema periode tahun 2012-2016 di 

Jakarta Islamic Indeks (JII) mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Tahun 

2012 mendapatkan 230 pengungkapan, Tahun 2013 mendapatkan 238 

pengungkapan, Tahun 2014 mendapatkan 238 pengungkapan, Tahun 2015 

mendapatkan 245 pengungkapan, kecuali untuk tahun 2016 mengalami penurunan 

yang tidak signifikan yaitu 241 pengungkapan. Tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang dilakukan setiap perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan 

yang melakukan pengungkapan secara syariah dengan baik, namun ada pula 

perusahaan yang mengungkapkan secara minim. Walaupun demikian, perusahaan 

tersebut telah dikategorikan sebagai perusahaan syariah karena saham yang masuk 

pada Jakarta Islamic Index (JII) telah dilakukan penyeleksian yang berdasarkan 

kinerja perdagangan saham syariah yang dilakukan oleh BEI. Perbedaan tingkat 
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pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah setiap perusahaan dapat 

disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

 Adapun salah satu contoh dari faktor internal adalah kebijakan pimpinan. 

Menurut Fitria dan Harianti (2010), kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan 

sangat mempengaruhi pola pelaksanaan tanggung jawab sosial di perusahaan 

syariah. Sedangkan salah satu contoh dari faktor eksternal adalah tekanan dari 

para pemangku kepentingan masing-masing perusahaan syariah untuk 

melaksanakan, melaporkan, dan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang 

sesuai dengan ketentuan syariah (Raditya, 2012). Selain itu, pengungkapan indeks 

ISR ini masih bersifat suka rela, tidak ada standar mengenai pelaksanaan 

tanggung jawab sosial secara syariah. Dan juga tidak ada ketentuan standar 

mengenai pokok-pokok pengungkapan ISR sehingga, mengakibatkan tidak 

keseragaman perusahaan dalam mengungkapkan indeks ISR tersebut. 

4.2.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan data yang memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi) dari masing-masing varriabel penelitian. Berikut ini adalah pengujian 

statistik deskriptif dalam penelitian ini. 
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Tabel IV 4 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ISR 40 .55 .77 .6795 .05369 

SIZE 40 30.10 33.20 31.3788 1.03091 

CR 40 .45 6.15 1.7443 1.44338 

SBS 40 0.00 1.00 1.8750 .79057 

KSP 40 .15 .50 .3761 .12817 

Valid N 

(listwise) 

40     

Sumber : Data olahan, 2017 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah seluruh data penelitian adalah 

40 data penelitian dinyatakan valid untuk diteliti, penjelasan dari tabel diatas di 

jabarkan sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan (LnSIZE) memiliki nilai minimum sebesar 30.10 

terjadi tahun 2012 pada PT AKR Corporindo Tbk dan nilai maksimum 

sebesar 33.20 terjadi tahun 2016 pada PT Astra Internasional Tbk. Nilai 

rata-rata sebesar 31.3788 dan nilai standar deviasi sebesar 1.03091. 

2. Current Ratio (CR) memiliki nilai minimum sebesar 0.45 terjadi tahun 

2013 pada PT Astra Agro Lestari Tbk dan nilai maksimum sebesar 6.15 

terjadi tahun 2013 pada PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. Nilai rata-

rata sebesar 1.7443 dan nilai standar deviasi sebesar 1.44338. 

3. Surat Berharga Syariah (SBS) memiliki nilai minimum sebesar 0.00 

terjadi tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 pada PT Astra Agro 
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Lestari Tbk, PT AKR Corporindo Tbk, PT Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk, Astra Internasional Tbk, Semen Indonesia Tbk, Telkomunikasi 

Indonesia Tbk, Unilever Indonesia Tbk dan nilai maksimum sebesar 

1.00 terjadi tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 pada PT Indofood 

Tbk. Nilai rata-rata sebesar 1.8750 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.79057. 

4. Kepemilikan Saham Publik (KSP) memiliki nilai minimum sebesar 0.15 

terjadi tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 pada PT Unilever 

Indonesia Tbk dan nilai maksimum sebesar 0.50 terjadi tahun 2012, 

2013, 2014, 2015 dan 2016 pada PT Astra Internasional Tbk dan PT 

Indofood Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0.3761 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.12817. 

5. Islamic Social Reporting (ISR) memiliki nilai minimum sebesar 0.55 

terjadi tahun 2012 pada PT Indofood Tbk dan nilai maksimum sebesar 

0.77 terjadi tahun 2012, 2014, 2015 dan 2016 pada PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0.6795 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.05369. 

4.2.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dapat dilihat 

dengan menggunakan analisis statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-

S). Dasar uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah One Sample 
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Klomogorov Smirnov diatas signifikansi 0,05 yang menunjukkan pola distribusi 

normal (Ghozali, 2016). 

Adapun tabel hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov (K-S) pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel IV.5  

Hasil uji normalitas data kolmogorov smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .05027786 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .118 

Positive .118 

Negative -.117 

Test Statistic .118 

Asymp. Sig. (2-tailed) .166
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data olahan, 2017 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besar nilai signifikannya adalah 

0,166, ini membuktikan bahwa data terdistribusi secara normal. Karena untuk uji 

normalitas Kolmogorov Smirnov (K-S) harus diatas 0,05, jika nilai tersebut 

dibawah dari 0,05 itu membuktikan data penelitian terdistribusi tidak normal. 
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4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Karena regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya Multikolinearitas adalah dengan cara (1) tingkat korelasi > 95%, (2) 

nilai Tolerance< 0.10, atau (3) nilai VIF >10. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi antara variabel independen (Ghozali, 2016). 

Tabel IV.6 

Hasil uji multikolinearitas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .640 .378  1.696 .099   

SIZE .002 .013 .044 .174 .863 .396 2.526 

CR -

.015 

.007 -.399 -2.204 .034 .764 1.308 

SBS -

.012 

.015 -.174 -.779 .441 .503 1.988 

KSP .042 .090 .100 .462 .647 .539 1.856 

a. Dependent Variable: ISR 

Sumber: Data olahan, 2017 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian untuk Tolerance 

variabel Size sebesar 0.396, CR sebesar 0.764, SBS sebesar 0.503, dan KSP 

sebesar 0.539 ini menunjukkan bahwa ke empat variabel tersebut tidak ada 

korelasi antar variabel bebas. Sedangkan untuk perhitungan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) juga menunjukkan hal yang sama, dimana tidak ada satupun 

variabel bebas yang memilki nilai VIF lebih dari 10, seperti variabel-variabel Size 

sebesar 2.526, CR sebesar 1.308, SBS sebesar 1.988, dan KSP 1.856 sebesar 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikorelasi antara variabel dalam 

model regresi. 

4.2.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan scatterplot yang diperoleh dengan bantuan SPSS versi 23. Menurut 

Ghozali (2016) heterokedastisitas terjadi apabila titik-titik membentuk pola 

bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Sedangkan jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik menyebar maka tidak ada terjadi heterokedastisitas. 

Scatterplot dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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      Gambar IV.1 

Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: data olahan, 2017 

 Dari hasil gambar diatas dengan uji Heterokedastisitas menggunakan 

Scatterplot bahwa titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang 

jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, jadi dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari 

heterokedastisitas. 

4.2.3.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu, apakah kesalahan 

(errors) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama 

lainnya. Salah satu ukuran dalam menentukan autokorelasi adalah dengan uji 

Durbin-Watson (DW), syaratnya tidak terjadi autokorelasi adalah 1<DW<3 
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(Sufren dan Natanael, 2014). Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan 

metode Durbin-Watson (DW) pada tabel di bawah ini. 

Tabel IV.7 

Uji Autokorelasi 

                   Model Summary
b
 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin

-

Watson 

R 

Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .35

1
a
 

.123 .023 .05307 .123 1.229 4 35 .316 1.774 

a. Predictors: (Constant), KSP, CR, SBS, SIZE 

b. Dependent Variable: ISR 

Sumber: Data olahan, 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 

1.774. angka ini lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Secara 

ringkas:1<1.774<3. Karena DW berada di antara dua angka batasan autokorelasi. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak mengalami autokorelasi, 

dan sesuai dengan syarat tidak terjadinya autokorelasi yaitu 1<DW<3. 

4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yaitu 

ukuran perusahaan (X1), current ratio (X2), surat berharga syariah (X3) dan 

kepemilikan saham publik (X4) terhadap variabel terikat yaitu pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) (Y) menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan bantuan perhitungan komputer program Statistical Product and Service 
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Solution (SPSS) versi 23. Adapun hasil setelah diuji asumsi klasik disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel IV.8 

Hasil uji analisis regresi linier berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 
.640 .378  1.696 .099 

SIZE .002 .013 .044 .174 .863 

CR -.015 .007 -.399 -2.204 .034 

SBS -.012 .015 -.174 -.779 .441 

KSP .042 .090 .100 .462 .647 

a. Dependent Variable: ISR 

sumber: Data olahan, 2017 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel diatas 

diperoleh persamaan sebagai berikut: 

ISR= 0.640+0.002LnSIZE-0.015CR-0.012SBS+0.042KSP 

Dengan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

a. Konstanta sebesar 0.640 menyatakan bahwa jika variabel bebas yang 

terdiri ukuran perusahaan (LnSIZE), current ratio (CR), surat 

berharga syariah (SBS), dan kepemilikan saham publik (KSP) nilainya 

0, maka nilai perusahaan (ISR) sebesar 0.640. 

b. Koefisien Ukuran Perusahaan (LnSIZE) sebesar 0.002 menyatakan 

bahwa setiap penambahan ukuran perusahaan (LnSIZE) sebesar satu 

satuan, maka akan menaikkan Islamic Social Reporting (ISR) sebesar 

0.002 
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c. Koefisien Current Ratio (CR) sebesar -0.015 menyatakan bahwa 

setiap penambahan current ratio (CR) sebesar satuan, maka akan 

menurunkan  Islamic Social Reporting (ISR) sebesar -0.015. 

d. Koefisien Surat Berharga Syariah (SBS) sebesar -0.012 menyatakan 

bahwa setiap penambahan surat berharga syariah (SBS) sebesar 

satuan, maka akan menurunkan Islamic Social Reporting (ISR) 

sebesar -0.012. 

e. Koefisien Kepemilikan Saham Publik (KSP) sebesar 0.042 

menyatakan bahwa setiap penambahan kepemilikan saham publik 

(KSP) sebesar satu satuan, maka akan menaikkan Islamic Social 

Reporting (ISR) sebesar 0.042. 

4.2.4.2 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

persantase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependennya. Nilai R Square berada diantara 0>1, semakin 

dekat dengana nilai R Square dengan 1 maka garis regresi yang digambarkan 

menjelaskan 100% variasi dalam Y. sebaliknya, jika nilai R Square  sesuai dengan 

nol atau mendekatinya maka garis regresi tidak menjelaskan variasi dalam Y 

(Ghozali, 2011: 97). Dan peneliti akan mendeskripsikan hasil dari penelitian ini 

apakah menggambarkan variasi dalam Y atau tidak menjelaskan variasi dalam Y. 

Berikut ini tabel hasil uji koefisien determinasi (R
2
) pada penelitian ini. 
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Tabel IV.9 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Sumber : data diolah, 2017 

Dari hasil pengolaan data diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien 

determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0.23. Angka ini menjelaskan bahwa 23% 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dipengaruhi oleh ukuran 

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

Sedangkan sisanya sebesar 77% dipengaruhi oleh variabel lain.  

4.2.4.3 Hasil Pengujian Simultan (Uji F) 

Pengujian simultan dilakukan untuk melihat apakah secara keseluruhan 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. 

Adapun hasli pengujian berpengaruh atau tidaknya secara simultan (Uji F) sebagai 

berikut: 
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         Tabel IV.10 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .014 4 .003 1.229 .316
b
 

Residual .099 35 .003   

Total .112 39    

a. Dependent Variable: ISR 

b. Predictors: (Constant), KSP, CR, SBS, SIZE 

Sumber: data diolah, 2017 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung yang diperoleh sebesar 1.229 

dan nilai signifikansi sebesar 0.316. Dengan signifikansi 0.316>0.05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, current ratio, surat 

berharga syariah, dan kepemilikan saham publik secara simultan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan yang 

listing di Jakarta Islamic Indeks (JII) selama periode 2012-2016. 

4.2.4.4 Hasil Pengujian Parsial (Uji T) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial dilakukan dengan 

menggunakan uji t (t-test). Pengujian in dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

tidaknya pengaruh dari variabel bebas yaitu: ukuran perusahaan (SIZE), current 

ratio (CR), surat berharga syariah (SBS) dan kepemilikan saham publik (SBS) 

terhadap Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan yang listing di Jakarta 

Islamic index (JII) selama periode 2012-2016. Adapun hasil uji parsial yang 

dilakukan dapat lihat pada tabel IV.8. 
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Untuk hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dijabarkan sebagai berikut: 

H1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang terlihat 

pada tabel diatas bahwa diperoleh thitung sebesar 0.174, dengan nilai 

signifikansi 0.863>0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel size 

secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  

Alasannya adalah pengungkapan indeks ISR ini tidak ada standar 

mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial secara syariah dan juga 

belum ada ketentuan standar mengenai pokok-pokok pengungkapan ISR 

sehingga mengakibatkan ketidakseragaman perusahaan dalam 

mengungkapkan indeks ISR. Walaupun perusahaan tersebut perusahaan 

besar, namun ketentuan dalam mengungkapkan masih suka rela, sehingga 

diduga ini salah satu pemicu mengapa minimnya perusahaan dalam 

melakukan pengungkapan terhadap ISR. Dan penelitian ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya oleh Karina dan Yuyetta (2013), Adawiyah (2013) 

dan Adelhita (2014) yang menganalisis pengaruh ukuran perusahaan 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, sama-sama mengatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab 

sosial.  
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H2 Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang terlihat 

pada tabel diatas bahwa diperoleh thitung sebesar -2.204, dengan nilai 

signifikansi 0.034<0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

current ratio secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

Menurut Husnan dan Pamudji (2013) tingkat likuiditas dapat 

dipandang dari dua sisi, jika dari kesehatan suatu perusahaan yang 

dicerminkan tingginya rasio likuiditas (diukur dengan current ratio) 

diharapkan berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan informasi 

sosial. Hal ini adanya pengharapan bahwa secara financial perusahaan 

yang kuat lebih banyak mengungkapan informasi sosial dari pada 

perusahaan yang lemah. Sebaliknya, jika likuiditas dipandang sebagai 

ukuran kinerja, perusahaan yang mempunyai rasio rendah perlu 

memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya 

kinerja dibandingkan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi. 

Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi, merupakan 

perusahaan yang menunjukkan struktur keuangan yang baik. Sehingga,  

perusahaan memiliki kemampuan untuk menutup hutang-hutang jangka 

pendeknya. 

Jika kondisi ini diketahui oleh publik, maka perusahaan dalam 

keadaan kondisi aman, maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan 



82 
 

 
 

rincian yang lebih lanjut mengenai Islamic Social Reporting (ISR) tentang 

kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo, guna untuk 

meredakan ketakutan investor dalam pemberian pinjaman. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti: Kasmir 

(2013), Almilia dan Desmi Yanti (2016) bahwa likuditas (CR) mempunyai 

pengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

H3. Pengaruh Surat Berharga Syariah (SBS) terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang terlihat 

pada tabel diatas bahwa diperoleh thitung sebesar -0.779, dengan 

signifikansi 0.441>0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel surat 

berharga syariah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

Alasan tidak berpengaruh surat berharga syariah terhadap 

pengungkapan ISR adalah hasil penelitian ini sesuai dengan data yang 

diperoleh dari laporan tahunan disetiap perusahaan yang menjadi sampel 

pada penelitian ini hanya satu perusahaan yang mengungkapkan surat 

berharga syariah yang sesuai dengan syariat islam yaitu Indofood Sukses 

makmur Tbk. Perusahaan tersebut mengungkapkan salah satu surat 

berharga syariah yaitu sukuk. Sedangkan perusahaan lainnya, hanya 

mengungkapkan surat berharga bukan surat berharga syariah. Dan 

penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh 

raditya (2012). 
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H4. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik (KSP) terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang terlihat 

pada tabel diatas bahwa diperoleh thitung sebesar 0.462, dengan signifikansi 

0.647>0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan 

saham publik secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

Tidak signifikannya pengaruh kepemilikan saham publik terhadap 

pengungkapan ISR dapat disebabkan karena sedikitnya proporsi 

kepemilikan masyarakat terhadap perusahaan dibandingkan dengan 

proporsi kepemilikan perusahaan atau family. Ini bisa dilihat proporsi 

yang dimiliki oleh masyarakat hanya sekitar lebih kurang 40% dan sisanya 

dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dengan demikian permintaan atau 

tuntutan yang diajukan kepada perusahaan tidak terlalu dipengaruhi oleh 

kepemilikan masyarakat. Selain itu, besarnya porsi kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh perusahaan menjadi alasan mengapa kepemilikan 

saham publik tidak berpengaruh karena pihak perusahaan bisa 

mendapatkan dengan mudah informasi dari dalam perusahaan tanpa harus 

meminta perusahaan untuk mempublikasikannya.  

Selain itu dalam pengungkapan ISR perusahaan akan mengeluarkan 

biaya atas pengungkapan tersebut. Anggapan mereka dengan biaya yang 

dikeluarkan tersebut lebih baik melakukan investasi atau ekspansi maupun 

dibagikan dalam bentuk deviden ke pemegang saham ketimbang 
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digunakan untuk pelaksanaan ISR. Akibat perusahaan berusaha 

mengakomodir keinginan kedua pihak maka diduga kepemilikan saham 

publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini 

didukung oleh peneliti Rahajeng (2010), Putra (2009) dan Dewi (2012) 

yang mengatakan tidak adanya pengaruh kepemilikan saham publik 

terhadap pengungkapan ISR. 

4.3 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Adapun ringkasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel IV.11 

Kesimpulan Hipotesis 

Hipotesis  Kesimpulan  

H1 Ditolak  

H2 Diterima 

H3 Ditolak 

H4 Ditolak  

        Sumber: Data olahan, 2017 


