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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data mengenai pengaruh good corporate 

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

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

likuiditas (FDR), solvabilitas (DER) terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR)  dengan studi empiris pada bank syariah periode 2010 sampai 

dengan 2014, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Artinya, meningkatnya jumlah 

dewan pengawas syariah diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR), sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa jumlah 

dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) didukung. 

2. Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Artinya, semakin 

meningkatnya frekuensi rapat dewan komisaris tidak diikuti oleh 

meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sehingga 

hipotesis 2 yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris 
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berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) tidak 

didukung.  

3. Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). Artinya, semakin meningkatnya jumlah komite audit 

diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), 

sehingga hipotesis 3 yang menyatakan bahwa jumlah komite audit 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

didukung. 

4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Artinya, meningkatnya 

kepemilikan institusional tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR), sehingga hipotesis 4 yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) tidak didukung.  

5. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR). Artinya, meningkatnya profitabilitas (ROA) 

tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR), sehingga hipotesis 5 yang menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) tidak 

didukung.  

6. Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR). Artinya, meningkatnya likuiditas (FDR) tidak 
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diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), 

sehingga hipotesis 6 yang menyatakan bahwa likuiditas (FDR) berpengaruh 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) tidak didukung. 

7. Solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR). Artinya, meningkatnya solvabilitas (DER) 

tidak diikuti oleh meningkatnya pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR), sehingga hipotesis 7 yang menyatakan bahwa solvabilitas (DER) 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) tidak 

didukung.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka penulis menyarankan 

kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan good 

corporate governance, khususnya jumlah anggota Dewan 

Pengawas Syariah dan Komite Audit memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), maka bagi 

pihak investor disarankan untuk dijadikan kedua variabel ini 

sebagai acuan untuk menentukan strategi mereka dalam 

berinvestasi. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mungkin belum 

dapat sepenuhnya memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 
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Islamic Social Reporting (ISR) dalam suatu perbankan syariah, 

maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan 

variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

3. Terdapat unsur subjektivitas dalam mengukur pengungkapan 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), maka penelitian 

selanjutnya diharapkan lebih teliti lagi dalam menganalisis pokok-

pokok pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan. 

4. Penelitian selanjutnya bisa memperluas jumlah sampel dengan 

menggunakan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah 

(DES) seperti Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSI) dan Jakarta 

Islamic Indeks (JII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


