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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Good

Corporate Governance (yang diproksikan dengan jumlah dewan pengawas

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

keuangan yang diukur dengan rasio  profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic

Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

Islamic Social Reporting. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah dewan

pengwas syariah dalam suatu bank syariah lebih banyak tetapi tidak

mempengaruhi pengungkapan ISR. Hal ini kemungkina disebabkan karena

kurangnya perhatian dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perbankan syariah, atau  bisa disebabkan hal lainnya.

2. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic

Social Reporting. Sehingga besar kecilnya dewan komisaris dalam suatu bank

syariah tidak menentukan luas pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan.

Sebagai wakil dari shareholder dewan komisaris akan lebih mengutamakan

kepentingan shareholder yang diwakilinya yaitu menggunakan laba perusahaan

untuk aktivitas operasional yang lebih menguntungkan daripada melakukan

aktivitas sosial yang tinggi.
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3. Kepemilikan institusional 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.

4. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic

Social Reporting. profitabilitas mempengaruhi pengungkapan ISR, sehingga

perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memberikan

pengungkapan sosial yang semakin besar.

5. Secara simultan ukuran dewan pengwas syariah, ukuran dewan komisaris,

kepemilikan institusional, dan kinerja keuangan berpengaruh 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 sebelas bank umum syariah karena

memang perbankan syariah yang bisa dijadikan sampel jumlahnya sangat

terbatas.
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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.

5.3Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan,

maka diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya bisa memperluas jumlah sampel dengan menggunakan

perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) seperti  Indonesia

Saharia Stock Indeks (ISSI) dan Jakarta Islamic Indeks (JII).

2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen lainnya atau

mengganti variabel independen yang tidak signifikan dari penelitian ini dengan

variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi pengungkapan ISR pada

suatu perbankan atau perusahaan.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih teliti lagi dalam menganalisis pokok-

pokok pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pokok-pokok

pengungkapan ISR atau mengganti pokok pengungkapan yang tidak terpenuhi

sama sekali oleh satu pun perbankan syariah dengan pokok pengungkapan lain

yang lebih mungkin bisa terpenuhi.


