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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil dari analisis data dengan menggunakan analisis regresi data panel 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan positif antara Islamic reporting disclosure 

dengan maqashid al-syariah performance bank umum syariah di Indonesia 

tahun 2014-2017. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis 

yang diajukan. 

2. Terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel good corporate 

governance dengan maqashid al-syariah performance bank umum syariah di 

Indonesia tahun 2014-2017. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung 

hipotesis yang diajukan. 

3. Variabel good corporate governance terbukti tidak dapat memoderasi 

hubungan antara Islamic reporting disclosure dengan maqashid al-syariah 

performance. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis 

yang diajukan. 

5.2 Implikasi  

Islamic reporting disclosure dan good corporate governance terbukti 

merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah yang diukur 

dengan maqashid al-syariah indeks.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Romadhani dan Wahyudi 

(2015) serta penelitian Widarusamsi (2016) telah berhasil dilakukan, dimana 
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penggunan variabel Good Corporate Governance dengan indeks komposit 

memiliki hasil yang sama bila dibandingkan dengan melakukan penilaian sendiri. 

5.4 Keterbatasan Penelitian  

Ada tiga keterbatasan dalam penelitian yang penulis lakukan diantaranya 

adalah: 

1. Periode penelitian yang singkat, yaitu hanya empat tahun. 

2. Subjektifitas dalam penelitian variabel Islamic reporting disclosure 

3. Unsur penilaian pada variabel maqashid al-syariah indeks merujuk pada unsur-

unsur penilaian pada bank syariah diluar wilayah Indonesia, sehingga ada 

perbedaan karakteristik dalam laporan tahunan. 

5.5 Saran  

Dari kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penyusun berikan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Islamic reporting disclosure dalam penelitian ini terbukti dapat mempengaruhi 

maqashid al-syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-

2017. Sehingga penyusun menyarankan agar para manajer bank umum syariah 

memberikan keterbukaan mengenai Islamic reporting disclosure. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi pengungkapan terhadap Islamic reporting 

disclosure maka dapat menyebabkan kinerja yang bank syariah yang diukur 

dengan maqashid al-syariah performance semakin baik. 

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pengaruh kinerja bank 

syariah yang diukur dengan maqashid al-syariah terhadap kinerja keuangan 

bank syariah. Hal ini diperlukan agar bank umum syariah di Indonesia 



72 
 

 
 

mengutamakan kinerja berdasarkan maqashid al-syariah, karena dapat 

meningkatkan keuntungan secara materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




