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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Deskriptif 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai bank syariah 

yang listing di BEI selama periode penelitian, yakni tahun 2010 – 2014. Adapun 

kriteria sampel perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang menerbitkan laporan keuangan auditan dan yang memiliki kelengkapan data 

yang diperlukan. Rincian jumlah sampel mengenai perusahaan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1. Rincian Jumlah Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 
Bank syariah yang terdaftar berturut-turut tahun 2010 – 2014 12 
Tidak tersedia laporan keuangan tahun 2010 – 2014 (3) 
Total perusahaan 9 

Jumlah data observasi (9 perusahaan  5 tahun) 45 
Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Dari Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah sampel bank syariah yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 9 perusahaan. Tidak semua 

perusahaan memiliki data secara lengkap (berturut-turut dari tahun ke tahun) 

selama periode penelitian. Dengan demikian jumlah data sampel penelitian yang 

memenuhi kriteria untuk digunakan dalam analisis sebanyak 45 sampel. Setelah 

diperoleh data penelitian selama periode tersebut di atas, maka dilakukan 

pengolahan data yang meliputi jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat 

dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas 
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(ROA), likuiditas (FDR) dan solvabilitas (DER), serta pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) dengan menggunakan rumus yang dipaparkan pada bab 

sebelumnya.  

Data jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah 

komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), 

solvabilitas (DER) dan Islamic Social Reporting (ISR) dapat dilihat pada 

lampiran. Adapun deskripsi data meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai 

minimum dan maksimum setiap variabel penelitian dapat dilihat pada statistik 

deskriptif yang tersaji dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif 

Variabel Mean 
Std. 

Deviasi 
Minimum Maksimum 

Islamic Social Reporting (ISR) 0,62 0,135 0,342 0,875 
Jumlah dewan pengawas syariah 2,38 0,490 2 3 
Frekuensi rapat dewan komisaris 9,67 9,463 6 36 
Jumlah komite audit 3,64 1,246 2 9 
Kepemilikan institusional 0,92 0,161 0,419 1 
Profitabilitas (ROA) 1,32 1,260 -1,87 6,93 
Likuiditas (FDR) 86,62 15,212 16,93 106,7 
Solvabilitas (DER)  5,16 4,081 0,0628 11,81 

Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel Islamic Social Reporting (ISR) 

mempunyai nilai mean sebesar 0,62 dan standar deviasi sebesar 0,135 dengan 

nilai terendah sebesar 0,342 dan tertinggi sebesar 0,875. Variabel jumlah dewan 

pengawas syariah mempunyai nilai mean sebesar 2,38 dan standar deviasi sebesar 

0,490 dengan nilai terendah sebesar 2 dan tertinggi sebesar 3. Variabel frekuensi 

rapat dewan komisaris mempunyai nilai mean sebesar 9,67 dan standar deviasi 
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sebesar 9,463 dengan nilai terendah sebesar 6 dan tertinggi sebesar 36. Variabel 

jumlah komite audit mempunyai nilai mean sebesar 3,64 dan standar deviasi 

sebesar 1,246 dengan nilai terendah sebesar 2 dan tertinggi sebesar 9. Variabel 

kepemilikan institusional mempunyai nilai mean sebesar 0,92 dan standar deviasi 

sebesar 0,161 dengan nilai terendah sebesar 0,419 dan tertinggi sebesar 1. 

Variabel profitabilitas (ROA) mempunyai nilai mean sebesar 1,32 dan standar 

deviasi sebesar 1,260 dengan nilai terendah sebesar -1,87 dan tertinggi sebesar 

6,93. Variabel likuiditas (FDR) mempunyai nilai mean sebesar 86,62 dan standar 

deviasi sebesar 15,212 dengan nilai terendah sebesar 16,93 dan tertinggi sebesar 

106,7. Variabel solvabilitas (DER) mempunyai nilai mean sebesar 5,16 dan 

standar deviasi sebesar 4,081 dengan nilai terendah sebesar 0,0628 dan tertinggi 

sebesar 11,81.  

 

4.2. Analisis Statistik 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji 

apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya estimasi yang bias, memgingat tidak pada semua data regresi dapat 

diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

uji multikolineraritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

apakah sebuah model regresi mempunyai nilai residual yang 
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berdistribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas dilakukan dengan grafik Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual. Hasil grafik Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual dengan program SPSS 15.0 for Windows 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Pengujian Normalitas 

Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk pada 

grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi 

mendekati normal. 
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4.2.1.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas menyatakan hubungan antar sesama 

variabel independen. Hasil pengujian multikolinieritas dengan 

program SPSS 15.0 for Windows dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Multikolineritas  

 
Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa, nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti dalam model regresi 

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas yang satu dengan 

variabel bebasnya (independen) lainnya.  

 

 

 

 

Coefficientsa

,881 1,135

,801 1,248

,732 1,366

,692 1,445

,887 1,128

,691 1,448

,771 1,297

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain terjadi ketidaksamaan. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. 

Hasil grafik scatterplot dengan program SPSS 15.0 for Windows 

dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 
Gambar 4.2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas  

Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk pada 

grafik scatterplot menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu X dan sumbu Y. Selain itu, titik-titik tersebut tidak 
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membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan dalam 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.2.1.4  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode 

sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai 

Durbin Watson (DW) statistic berdasarkan kriteria Durbin-Watson. 

 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi 

 

 Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW 

sebesar 1,060. Berdasarkan tabel (DW) dengan jumlah sampel (n) 

sebesar 45 dan jumlah variabel independen (k) sebesar 7 maka 

diperoleh nilai dL (batas bawah) sebesar 1,019 dan du (batas atas) 

sebesar 1,704. Hal ini berarti nilai DW sebesar 1,060 > dL, sehingga 

disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi. 

 

Model Summaryb

,672a ,452 ,348 ,10895 1,060

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6a. 

Dependent Variable: Yb. 
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4.2.2. Analisis Data 

4.2.2.1 Analisis Regresi Berganda 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang menyatakan 

bahwa good corporate governance (jumlah dewan pengawas 

syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit 

dan kepemilikan institusional), profitabilitas (ROA), likuiditas 

(FDR), dan solvabilitas (DER) berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dilakukan analisis 

regresi ganda. Adapun hasil analisis regresi ganda menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5  Hasil Analisis Regresi Ganda 

 
 Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda pada Tabel 4.4 di 

atas, dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut. 

Coefficientsa

,101 ,136 ,746 ,460

,111 ,036 ,405 3,120 ,003

,0027 ,002 ,190 1,399 ,170

,042 ,015 ,388 2,731 ,010

,084 ,117 ,105 ,719 ,477

-,013 ,014 -,122 -,943 ,352

,001 ,001 ,083 ,565 ,575

-,009 ,005 -,271 -1,952 ,059

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Y = 0,101 + 0,111X1 + 0,0027X2 + 0,042X3 + 0,084X4 - 0,013X5 + 

0,001X6 - 0,009X7 

Keterangan:  

Y  = Islamic Social Reporting (ISR) 

X1 = Jumlah dewan pengawas syariah 

X2 = Frekuensi rapat dewan komisaris 

X3 = Jumlah komite audit 

X4 = Kepemilikan institusional 

X5 = Profitabilitas (ROA) 

X6 = Likuiditas (FDR) 

X7 = Solvabilitas (DER) 

 

 

4.2.2.2 Uji signifikan parsial (uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh dari kelima variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial, dengan membandingkan nilai probabilitas 

(Sig.) dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan hasil 

analisis regresi yang diperoleh pada Tabel 4.4 di atas, maka 

dilakukan uji signifikansi koefisien regresi secara parsial sebagai 

berikut:  
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(a) Nilai koefisien variabel jumlah dewan pengawas syariah 

diketahui sebesar 0,111 dengan nilai probabilitas (Sig.) 

sebesar 0,003. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar 

0,003 < 0,05 maka disimpulkan bahwa jumlah dewan 

pengawas syariah secara parsial berpengaruh signifikan 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  

(b) Nilai koefisien variabel frekuensi rapat dewan komisaris 

diketahui sebesar 0,0027 dengan nilai probabilitas (Sig.) 

sebesar 0,170. Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar 

0,170 > 0,05 maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial 

frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) tidak signifikan. 

(c) Nilai koefisien variabel jumlah komite audit diketahui 

sebesar 0,042 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,010. 

Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,010 < 0,05 

maka disimpulkan bahwa jumlah komite audit secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). 

(d) Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional diketahui 

sebesar 0,084 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,477. 

Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,477 > 0,05 

maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial kepemilikan 
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institusional terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) tidak signifikan. 

(e) Nilai koefisien variabel profitabilitas (ROA) diketahui 

sebesar -0,013 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,352. 

Oleh karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,352 > 0,05 

maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial profitabilitas 

(ROA) terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) tidak signifikan. 

(f) Nilai koefisien variabel likuiditas (FDR) diketahui sebesar 

0,001 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,575. Oleh 

karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,575 > 0,05 maka 

disimpulkan bahwa pengaruh parsial likuiditas (FDR) 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) tidak 

signifikan. 

(g) Nilai koefisien variabel solvabilitas (DER) diketahui sebesar 

-0,009 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,059. Oleh 

karena, nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,059 > 0,05 maka 

disimpulkan bahwa pengaruh parsial solvabilitas (DER) 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) tidak 

signifikan. 
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4.2.2.3 Uji signifikan parsial (uji f) 

Uji F ini dilakukan untuk melihat apakah model regresi 

yang digunakan mampu menerangkan variasi independen atau 

pengaruh kelima variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai probabilitas (Sig.) dengan taraf signifikansi 5% (0,05). 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil 

uji F sebagai berikut.  

 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji F (F test) 

 
Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Berdasarkan analisis regresi pada Tabel 4.5 diperoleh hasil 

F statistik sebesar 4,357 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 

0,001. Oleh karena nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,001 < 0,05 

maka dapat diartikan bahwa jumlah dewan pengawas syariah, 

frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan 

institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas 

ANOVAb

,362 7 ,052 4,357 ,001a

,439 37 ,012

,801 44

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6a. 

Dependent Variable: Yb. 
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(DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Dengan kata lain, 

variasi pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dapat 

diterangkan oleh jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat 

dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, 

profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas (DER) dalam 

model regresi.  

 

4.2.2.4 Koefisien Determinasi ganda (adjusted R2) 

Untuk mengukur sumbangan variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien 

determinasi ganda (Adjusted R2). Jika Adjusted R2 yang diperoleh 

dari hasil perhitungan semakin besar (mendekati 1), maka 

sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin 

besar. Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh 

hasil koefisien determinasi ganda (Adjusted R2) sebagai berikut. 

 
Tabel 4.7. Hasil Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

 
 

Sumber : Data sekunder, diolah (2016) 

Model Summary b

,672a ,452 ,348 ,10895 1,060

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X7, X4, X1, X5, X2, X3, X6a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Dari hasil analisis regresi ganda pada Tabel 4.6 dapat 

diketahui besarnya nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) 

sebesar 0,348. Hal ini menunjukkan bahwa 34,8% pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) dipengaruhi oleh jumlah dewan 

pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite 

audit, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas 

(FDR) dan solvabilitas (DER), sedangkan 65,2% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Nilai Adjusted R2 yang rendah (mendekati nol), 

menunjukkan bahwa sumbangan variabel terikat semakin kecil. 

Artinya, kemampuan jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi 

rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, kepemilikan 

institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), solvabilitas 

(DER) dalam memprediksi pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) bank  syariah selama periode pengamatan 2010 - 

2014 yang rendah. 

 

 

4.3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan model regresi berganda di 

atas dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut. 
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a. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa adanya jumlah dewan pengawas syariah 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil 

uji regresi ganda menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), 

sehingga hipotesis penelitian 1 didukung. Artinya, meningkatnya jumlah dewan 

pengawas syariah diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

b. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil uji regresi 

ganda menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sehingga 

hipotesis penelitian 2 tidak didukung. Artinya, semakin meningkatnya frekuensi 

rapat dewan komisaris tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). 

c. Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil uji regresi ganda 

menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sehingga hipotesis penelitian 3 
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didukung. Artinya, semakin meningkatnya jumlah komite audit diikuti oleh 

meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

d. Hipotesis 4 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil analisis regresi 

ganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sehingga hipotesis 

penelitian 4 tidak didukung. Artinya, meningkatnya kepemilikan institusional 

tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  

e. Hipotesis 5 

Hipotesis 5 menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil analisis regresi ganda 

menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sehingga hipotesis penelitian 5 

tidak didukung. Artinya, meningkatnya profitabilitas (ROA) tidak diikuti oleh 

meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  

f. Hipotesis 6 

Hipotesis 6 menyatakan bahwa likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil analisis regresi ganda 

menunjukkan bahwa likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sehingga hipotesis penelitian 6 
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tidak didukung. Artinya, meningkatnya likuiditas (FDR) tidak diikuti oleh 

meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  

g. Hipotesis 7 

Hipotesis 7 menyatakan bahwa solvabilitas (DER) berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil analisis regresi ganda 

menunjukkan bahwa solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sehingga hipotesis penelitian 7 

tidak didukung. Artinya, meningkatnya solvabilitas (DER) tidak diikuti oleh 

meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  

 

4.4. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance 

(jumlah dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah 

komite audit dan kepemilikan institusional), profitabilitas (ROA), likuiditas 

(FDR), dan solvabilitas (DER) terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) dengan studi empiris pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil analisis 

regresi ganda menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah 

komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat 

dewan komisaris, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), likuiditas 
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(FDR), dan solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah 

dewan pengawas syariah, maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip 

syariah dan pengungkapan Islamic Social Reporting yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Faozan (2013) yang 

menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berperan dalam penerapan tata 

kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan 

mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin 

kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah. 

Jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran 

komite audit, semakin efektif pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sehingga 

pengungkapan Islamic Social Reporting semakin tinggi. Hasil penelitian ini 

menegaskan fungsi komite audit sebagai salah satu mekanisme pengendali dalam 

penyusunan laporan keuangan yang memberikan pengaruh terhadap 

pengungkapan CSR.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel good corporate governance yang 

meliputi frekuensi rapat dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hal ini 

diduga karena Dewan Komisaris sebagai wakil shareholders maka Dewan 
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Komisaris membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas 

yang lebih menguntungkan daripada untuk aktivitas sosial. 

Variabel kinerja keuangan yang meliputi profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), 

dan solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) mengindikasikan bahwa variabel kinerja keuangan 

tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini 

tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa dengan adanya laba yang tinggi 

maka manajemen akan melakukan pengungkapan ISR yang luas. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Ningrum (2013) yang menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


