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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) pada saham yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) sektor pertanian tahun 2011-2015. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan 

computer program Statistical Package for The Social Science (SPSS) versi 21.0. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) , yang ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel ukuran 

perusahaan sebesar -0,927 dengan nilai signifikansi 0,361 serta t tabel 2,0395. 

Nilai signifikansi 0,361 > 0,05 serta t hitung -0,927 ≥ t tabel  -2,0395 , Hal ini 

berarti H1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

Islamic Social Reporting (ISR). 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social  

Reporting (ISR), yang ditunjukkan dengan nilai t hitung variabel profitabilitas 

sebesar -1,218 dengan nilai signifikansi 0,232 serta t tabel 2,0395. Nilai 

signifikansi 0,232 > 0,05 serta t hitung -1,218 ≥ t tabel -2,0395, Hal ini berarti 

H2 ditolak, artinya tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR). 
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3.  Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR), yang ditunjukkan dengan  nilai nilai t hitung sebesar 20,024 

dengan nilai signifikansi 0,000 serta t tabel 2,0395. Nilai signifikansi 0,000 ≤ 

0,05 serta t hitung 20,024 ≥ t tabel 2,0395, Hal ini berarti H3 diterima, artinya 

ada pengaruh positif kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR). 

4. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan saham publik secara 

simultan mempunyai pengaruh terhadap Islamic Social Reporting (ISR), yang 

ditunjukkan oleh  nilai F hitung sebesar  148,739  dengan probabilitas 0,000 ≤ 

0,05 sedangkan F tabel untuk df pembilang 3 dan df penyebut 31 serta taraf 

kepercayaan 5%  adalah 2,9113. Karena F hitung 148,739 > F tabel 2,9113 

maka dapat disimpulkan bahwa persamaan garis tersebut linear dan signifikan, 

sehingga H4 diterima jadi terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan kepemilikan saham publik terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR).  

5. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 93,5% pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR)  dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

kepemilikan saham publik. Sementara sisanya sebesar 6,5 % dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model pada regresi ini, seperti 

leverage, likuiditas, dll.  

 

 



85 
 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 7 perusahaan, karena 

saham syariah yang terdaftar pada ISSI khususnya sektor pertanian memang 

masih sangat sedikit.  

2. Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas, sehingga masih 

adanya penambahan variabel untuk penelitian selanjutnya.  

3. Sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan penilaian pengungkapan 

tanggung jawab sosial secara syariah hanya terbatas pada laporan tahunan 

perusahaan yang bersangkutan.  

5.3 Saran  

Berdaskan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka 

diberikan saran penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya bisa memperluas jumlah sampel dengan 

menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Indeks (JII).  

2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen, yang 

disinyalir dapat mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR), seperti 

variabel leverage atau likuiditas.  

 


