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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sampel penelitian ini yaitu perusahaan yang terdapat di DES (Daftar Efek 

Syariah) mulai dari tahun 2012 s/d 2016. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yang digunakan yaitu purposive sampling. Total sampel yang diperoleh 

berdasarkan kriteria penelitian yaitu 12 Bank Syariah di Indonesia, observasi 

keseluruhan data dari tahun 2012 s/d 2016 berjumlah 60 sampel. Pemilihan 

sampel penelitian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

Tabel  4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian 

 

Nomor Kriteria dari sampel yang Akan Digunakan  Total 

1 Perusahaan terdaftar pada Daftar Efek Syariah 

dimulai dari tahun 2012 s/d 2016 

13 

2 Laporan tahunan (Annual report) perusahaan yang 

tidak ditemukan oleh peneliti selama periode 

penelitian 

(0) 

3 Eliminasi keterbatasan data perusahaan yang tidak  

memenuhi kriteria dan tidak memiliki kelengkapan 

data. 

(1) 

 Total dari sampel penelitian 12 

Sumber: Data diolah peneliti 

 

4.2 Hasil Uji Analisis Faktor 

Pengujian menggunakan analisis faktor pada penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan faktor pembentuk dari setiap variabel penelitian yang dapat 

mendorong perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan pengungkapan 

sosialnya (ISR). Indikator yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 19 
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indikator (kemudian disebut sebagai variabel). Adapun penjelasan dari hasil uji 

Analisis faktor dengan menggunakan software SPSS 20 : 

 

4.2.1 Karakteristik Perusahaan  

Sebelum peneliti menginterprestasikan hasil dari analisis faktor maka perlu 

dilakukan dua uji kesesuaian data yaitu uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO) dan uji Bartlett’s Test of Sphericity. Untuk 

mengetahui apakah variabel dapat diprediksi untuk dianalisisi lebih lanjut maka 

harus memiliki nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) > 0.50. MSA 

merupakan nilai statistik yang mengindikasikan proporsi keragaman pada variabel 

yang dapat dibuat landasan penggunaan analisis faktor. Sedangkan untuk 

mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel dan dapat dilankukan analisis 

faktor maka harus memiliki nilai Bartlett’s Test signifikansi < 0.05, Bartlett’s Test 

digunakan pada penelitian dengan tujuan untuk menguji korelasi antar variabel 

yang akan digunakan untuk analisis faktor. Hasil dari uji Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO) dan uji Bartlett’s Test of Sphericity dapat 

dilihat pada tabel 4.2 : 

 

Tabel 4.2 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,500 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square ,007 

df 1 

Sig. ,932 

 

Berdasarkan tabel 4.2, nilai KMO Karakteristik Perusahaan memiliki 

indeks 0,50 (hasil KMO harus berkisar antara 0,5-1,0), yang berarti hasil dari uji 

KMO analisis faktor untuk variabel karakteristik perusahaan layak dilakukan. 
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Selanjutnya dilakukan uji korelasi, nilai Bartlett’s Test of Sphericity, nilai pada 

tabel 4.2 menunjukkan nilai sig 0,932 > 0,05) diketahui bahwa antar variabel 

terdapat tidak terdapat korelasi. Langkah berikutnya adalah reduksi variabel, hasil 

reduksi sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 Communalities 

 

 Initial Extractio

n 

Ukuran Perusahaan 1,000 ,506 

Umur 1,000 ,506 

 

 

Uji Communalities (komunalitas) menjelaskan tentang besar keberagaman 

dari variabel awal atau variabel asal yang dapat dijelaskan melalui faktor yang 

terbentuk. Tabel 4.3 memperoleh hasil yang menunjukkan seberapa besar sebuah 

variabel dapat menjelaskan faktor. Pada ukuran perusahaan memiliki nilai sebesar 

0,506, yang berarti variabel ukuran perusahaan dapat menjelaskan faktor sebesar 

50,6%. Pada variabel umur nilainya sebesar 0,506, artinya variabel umur dapat 

menjelaskan faktor sebesar 50,6%, seluruh faktor memiliki nilai > 50%, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel dari karakteristik perusahaan 

dapat menjelaskan semua faktor. 

 

Tabel 4.4 Total Variance Explained 

 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulative % 

1 1,011 50,567 50,567 1,011 50,567 50,567 

2 ,989 49,433 100,000    

https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
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Tabel 4.4 memperlihatkan 2 variabel yang dimasukkan ke dalam analisis 

faktor, kolom initial Eigenvalue memberikan penjelasan mengenai kepentingan 

relatif dari masing-masing faktor dalam menghitung 2 diatas. Komponen yang 

memiliki nilai initial Eigenvalue kurang dari 1 (yaitu komponen 2 tidak digunakan 

dalam menghitung factor yang terbentuk), sehingga faktor yang digunakan hanya 

pada komponen 1 yaitu umur perusahaan. 

Setelah tahap mereduksi data maka langkah selanjutnya dilakukan 

pengelompokkan variabel ke dalam satu satu faktor hasil reduksi. Alat yang 

digunakan untuk melakukan pengelompokkan adalah rotated component matrix. 

Rotated component matrix memaksimalkan nilai loading dari setiap variabel yang 

memiliki korelasi dengan faktor tertentu dan meminimalkan nilai loading setiap 

variabel yang tidak memiliki korelasi atau berkorelasi lemah dengan faktor 

tertentu. Setelah dilakukan Rotated component matrixberikutnya digunakan 

pilihan blank sebesar 0,5, sehingga secara otomatis aplikasi Software SPSS tidak 

akan menampilkan korelasi yang berada pada level 0,5 atau yang ada dibawahnya, 

hal tersebut akan mempermudah dalam pengelompokkan variabel. 

Tabel 4.5 Component Matrix 

 Component 

1 

Umur ,711 

Ukuran Perusahaan ,711 

 

 Tabel component matrix menerangkan tentang besaran korelasi sebuah 

variabel berkorelasi dengan faktor yang akan dibentuk. Umur perusahaan 

memiliki korelasi 0,711 dan Ukuran Perusahaan juga memiliki korelasi sebesar 

0,711 dengan faktor 1. Tabel 4.5 menerangkan korelasi atau hubungan yang 
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terjadi antara variabel-variabel dengan faktor-faktor yang terbentuk dilihat pada 

tabel 4.5 faktor yang terbentuk hanya 1 faktor.  

Pada Rotated Component Matrix tidak dapat dilakukan rotasi karena pada 

hasil Extraction Sums of Squared Loadings hanya terdapat satu komponen yang 

diekstraksi sehingga solusinya indikator tidak bisa dirotasi. 

 

4.2.2 Good Corporate Governance 

Tabel 4.6 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,532 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 81,016 

Df 28 

Sig. ,000 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) memiliki indeks 

0,532, menunjukkan bahwa analisis faktor layak dilakukan. Selanjutnya yaitu 

dilakuka uji korelasi, dilihat pada nilai Bartlett's Test of Sphericity menunjukkan 

nilai sig 0,0000 (<0,05) menunjukkan bahwa antar variabel dari Good Corporate 

Governance terdapat korelasi. Langkah berikutnya adalah mereduksi variabel, 

hasilnya sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 Total Variance Explained 

 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total % of 

Variance 

Cumula

tive % 

Total % of 

Variance 

Cumula

tive % 

1 2,190 27,376 27,376 2,190 27,376 27,376 2,056 25,698 25,698 

2 1,602 20,024 47,400 1,602 20,024 47,400 1,479 18,483 44,181 

3 1,195 14,943 62,343 1,195 14,943 62,343 1,453 18,162 62,343 
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4 ,880 10,997 73,340       

5 ,778 9,723 83,063       

6 ,560 6,997 90,061       

7 ,514 6,421 96,482       

8 ,281 3,518 100,000       

 

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh hasil bahwa sembilan variabel pengukuran atau 

dimensi terbentuk tiga faktor bersama, yaitu faktor bersama component 1 dengan 

presentase  variansnya = 27,376%, faktor bersama component dua  dengan 

presentase varians = 20,024% dan faktor besama component tiga  dengan 

presentase varians = 14,943% serta kumulatif presentase variance yang terbentuk 

dari ke tiga faktor bersama adalah = 62,343% dan sisanya 37,657% yang terdiri 

dari lima faktor bersama dan masing-masing dari nilai dari faktor bersama 

tersebut. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah faktor bersama yang mewakili 

sembilan sub-variabel pengukuran atau dimensi (1-8) ditentukan oleh Initial 

Eigenvaluestotal  yang > dari 1 yaitu sebanyak 3 faktor yang akan diambil adalah 

component 1, component 2 dan component 3. 

Tabel 4.8 Communalities 

 

 Initial Extraction 

Dewan Pengawas Syariah 1,000 ,460 

Ukuran Dewan Komisaris 1,000 ,597 

Proporsi Dewan Komisaris Independen 1,000 ,781 

Komisaris Direksi Wanita 1,000 ,645 

Komite Audit 1,000 ,757 

Frekuensi Rapat Komisaris 1,000 ,627 

Frekuensi Rapat Komite Audit 1,000 ,446 

Kepemilikan Manajerial 1,000 ,675 
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Communalities atau peran faktor pada nilai initial dan extraction, nilai initian 

menggambarkan peran atau sumbangan jika variabel penyusun faktor secara 

individual membentuk faktor tersebut, sedangkan extraction dapat memberikan 

penjelasan mengenai persentase peranan atau sumbangan dari masing-masing 

dimensi atau sub-variabel penyusun faktor secara individual terhadap faktor. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa peranan dimensi paling terbesar yaitu 

terletak pada sub-variabel Proporsi Dewan Komisaris Independensebesar 0,781 

atau 78,10% dan yang paling terkecil Frekuensi Rapat Komite Audit sebesar 

0,446 atau 44,60 %. 

Tebel 4.9 Component Matrixa 

 

 Component 

1 2 3 

Komite Audit ,854   

Frekuensi Rapat Komite Audit ,631   

Frekuensi Rapat Komisaris ,628   

Ukuran Dewan Komisaris ,590   

Komisaris Direksi Wanita  ,670  

Dewan Pengawas Syariah  ,667  

Proporsi Dewan Komisaris Independen   ,774 

Kepemilikan Manajerial   -,530 

 

Componen Matrix (dimensi penyusun faktor) pada tabel 4.9 bahwa 

terbentuk tiga faktor bersama yaitu F1, F2 dan F3. Pada komponen faktor satu 

(F1) dari Komite audit, frekuensi rapat komiter audit, frekuensi rapat komisaris 

dan ukuran dewan komisaris. Pada komponen faktor 2 (F2) yaitu komisaris 

direksi wanita dan dewan pengawas syariah. Sedangkan komponen faktor tiga 

(F3) yaitu proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial, jika 

nilai dari komponen faktor lebih besar dari 0,5 (>0,5) artinya dimensi pengukuran 
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faktor merupakan anggota dari faktor yang terbentuk,  jika nilai komponen faktor 

lebih kecil dari 0,5 (<0,5) artinya dimensi sub-variabel pengukuran bukan 

merupakan anggota dari faktor tersebut. 

Setelah mereduksi ke 12 variabel awal GCG kemudian dilakukan 

pengelompokkan variabel ke dalam tiga faktor hasil reduksi. Alat yang digunakan 

untuk melakukan pengelompokkan yaitu rotated component matrix, alat tersebut 

untuk memaksimalkan nilai loading dari setiap variabel yang memiliki korelasi 

dengan faktor tertentu dan meminimalkan nilai loading setiap variabel yang 

memiliki korelasi lemah dengan faktor tertentu. Rotatade component matrix dapat 

memperjelas distribusi variabel dengan cara menghilangkan nilai korelasi yang 

“cukup meragukan” nilai korelasi yang digunakan yaitu sekitar 0,5 sehingga 

software SPSS tidak akan menampilkan korelasi yang berada pada level dibawah 

level 0,5 hal tersebut berguna mempermudah pengelompokkan variabel. 

Tabel 4.10 Rotated Component Matrixa 

 

 Component 

1 2 3 

Komite Audit ,821   

Frekuensi Rapat Komisaris ,764   

Frekuensi Rapat Komite  Audit ,653   

Kepemilikan  Manajerial  -,742  

Komisaris Direksi Wanita  ,733  

Proporsi  Dewan  Komisaris 

Independen 

  -,865 

Ukuran Dewan Komisaris   ,661 
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Tabel 4.10 menerangkan korelasi antar variabel dengan faktor-faktor yang 

terbentuk. Nilai korelasi terbesar dapat menentukan suatu variabel akan masuk 

pada faktor 1, 2 atau 3. Tabel 4.10 hasil rotasi faktor telah membuat urutan 

variabel berdasarkan nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil dari semua 

faktor. Korelasi terbesar pada faktor 1 yaitu komite audit yaitu dengan nilai 0,821, 

begitu pula frekuensi rapat komisaris 0,764 dan frekuensi rapat komite audit 

sebesar 0,653, pada faktor 2 yang paling berkorelasi adalah kepemilikan 

manajerial sebesar-0,742 dan selanjunya komisaris direksi wanita  sebesar 0,733. 

Pada faktor 3 proporsi  dewan  komisaris  independen memiliki korelasi -0,865, 

selanjutnya besarnya korelasi ukuran dewan komisaris adalah 0,661. Sedangkan 

untuk variabel dewan komisaris syariah korelasi lemahpada faktor yang terbentuk 

karena memiliki nilai dibawah level 0,5 sehingga dewan pengawas syariah akan 

dibuang dari faktor yang terbentuk. 

 

4.2.3 Kinerja Keuangan 

4.11 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,591 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 157,538 

Df 10 

Sig. ,000 

 

Berdasarkan tabel 4.11 nilai Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) memiliki indeks sebesar 

0,591, hal tersebut menunjukkan bahwa analasis faktor layak untuk dilakukan. 

Pada uji korelasi Bartlett's Test of Sphericity memiliki nilai sig sebesar 

0,0000(<0,005) menunjukan hasil antar variabel terdapat korelasi. 
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4.12 Communalities 

 

 Initial Extraction 

FDR 1,000 ,691 

ROA 1,000 ,611 

ROE 1,000 ,658 

DER 1,000 ,931 

DTA 1,000 ,891 

 

Tabel 4.12 variabel FDR memiliki nilai sebesar 0,691 yang berarti variabel 

FDR dapat menjelaskan faktor sebesar 69,10%, ROA memiliki nilai 0,611 artinya 

variabel ROA dapat menjelaskan faktor sebesar 61,10%, ROE memiliki nilai 

0,658 yang artinya variabel ROE dapat menjelaskan faktor sebesar 65,80%, DER 

memiliki nilai 0,931 artinya variabel DER dapat menjelaskan faktor sebesar 

93,10%, dan variabel DTA memiliki nilai 0,891 yang dapat menjelaskan faktor 

sebesar 89,10%, sehingga nilai keseluruhanvariabel > 50%, maka kesimpulannya 

bahwa semua variabel dari kinerja keuangan dapat menjelaskan faktor. 

4.13 Total Variance Explained 

 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total 

1 2,430 48,591 48,591 2,430 48,591 48,591 2,393 

2 1,353 27,057 75,648 1,353 27,057 75,648 1,417 

3 ,704 14,084 89,732     

4 ,455 9,100 98,832     

5 ,058 1,168 100,000     
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Tabel 4.13 menjelaskan Total Variance Explained pada  kolom Component 

memperoleh hasil bahwa ada 5 komponen yang dapat mewakili variabel, 

kemudian pada Initial Eigenvalues menggunakan sofware SPSS dengan 

menentukan nilainya 1 (satu). Varians yang dapat diterangkan oleh faktor 1 yaitu 

48,591%. Oleh faktor 2 sebesar 27,057%, kemudian total dari kedua faktor akan 

mampu menjelaskan variabel sebesar 48,591% + 22,057%= 70,648%. Karena 

nilai dari Eigenvalues ditetapkan adalah 1, sehingga nilai total yang akan diambil 

yaitu nilai > 1 (component 1 dan component 2). 

 

4.14 Component Matrixa 

 

 Component 

1 2 

DER ,965  

DTA ,944  

FDR ,709  

ROA  ,770 

ROE  ,756 

 

Setelah mengetahui pada tabel 4.13 menunjukkan faktor maksimal yang 

dapat terbentuk yaitu 2 faktor, langkah berikutnya yaitu melakukan penentuan 

variabel yang akan masuk ke dalam faktor 1 atau 2. Tabel 4.14 menunjukkan 

seberapa besar sebuah variabel memiliki korelasi dengan faktor yang akan 

dibentuk, variabel DER memiliki korelasi sebesar 0,965 dengan faktor 1, DTA 

berkorelasi 0,944 dengan faktor 1 dan FDR berkorelasi sebesar 0,709, sedangkan 

ROA berkorelasi 0,770 dengan faktor 2 dan ROE berkorelasi 0,756 dengan faktor 

2. 
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4.15 Rotated Component Matrixa 

 

 Component 

1 2 

DER ,948  

DTA ,920  

FDR ,786  

ROE  ,802 

ROA  ,781 

 

Metode rotasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu rotasi varimax. 

Rotasi varimax dapat meminimumkan jumlah variabel awal dengan high loading 

(muatan tinggi) pada satu faktor, sehingga memberikan kemudahan dalam 

pembuatan interpretasi tentang faktor karena dapat terlihat dengan jelas mengenai 

variabel yang akan masuk kedalam faktor tertentu. Tabel 4.15 menunjukkan 

dengan jelas variabel-variabel yang berkorelasi kuat dengan faktor 1 dan 2. Pada 

tabel Rotated Component Matrixa nilai dari setiap variabel telah berurutan dari 

nilai terbesar hingga nilai terkecil per faktor. DER memiliki korelasi terbesar 

dengan faktor 1 yaitu 0,948, kemudian DTA 0,920 dan FDR berkorelasi sebesar 

0,786, pada faktor 2 yang paling berkorelasi adalah ROE sebesar 0,802 dan ROA 

sebesar 0,781.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Uji Analisis Faktor 

4.3.1 Analisis Faktor Karakteristik Perusahaan 

Hasil pengolahan data melalui analisis faktor pada karakteristik 

perusahaan telah diperoleh 1 faktor yang dapat mewakili dari 2 variabel yang akan 
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dianalisis, faktor tersebut terdiri dari variabel umur perusahaan, dan ukuran 

perusahaan.  

 

4.3.2 Analisis Faktor Good Corporate Governance 

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis faktor good corporate 

governance, ada 3 faktor mewakili 12 variabel GCG yaitu: 

a. Faktor pertama terdiri dari variabel : Komite Audit, Frekuensi Rapat 

Komisarisdan Frekuensi Rapat Komite Audit 

b. Faktor kedua terdiri dari variabel : Kepemilikan Manajerial dan Komisaris 

Direksi Wanita 

c. Faktor ketiga yaitu variabel : Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi 

Dewan Komisaris Independen. 

 

4.3.3 Analisis Faktor Kinerja Keuangan 

Hasil pengolahan data menggunakan Sofware SPSS melalui analisis faktor 

pada kinerja keuangan terdapat 2 faktor mewakili 5 variabel yang akan dianalisis, 

yaitu : 

a. Faktor pertama terdiri dari variabel DER, DTA dan FDR 

b. Faktor ke dua yaitu terdiri dari variabel ROE dan ROE 
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Tabel 4.16 Faktor Pembentuk Karakteristik Perusahaan, Good Corporate 

Governance, Kinerja Keuangan dan Loading Faktor Baru 

 

Pada tabel 4.17 diketahui nilai loading faktor dari setiap variabel, setelah 

diketahui nilai berdasarkan uji analisis faktor Exploratory pada Sofware SPSS 20, 

maka langkah selanjutnya yaitu menguji pengaruh dari faktor-faktor yang telah 

terpilih menggunakan uji regresi liner berganda menggunakan Eviews 7. 

No Nama Faktor Variabel Loading Factor 

1 Karakteristik 

Perusahaan 

Faktor 1  

Ukuran Perusahaan 0,711 

Umur 0,711 

2 Good Corporate 

Governance 

Faktor 1  

Komite  Audit 0,821 

Frekuensi  Rapat  Komisaris 0,764 

Frekuensi  Rapat  Komite  

Audit 

0,653 

Faktor 2  

Kepemilikan Manajerial 0,742 

Komisaris Direksi Wanita 0,733 

Faktor 3  

Proporsi Dewan Komisaris 

Independen 

0,865 

Ukuran Dewan Komisaris 0,661 

3 Kinerja 

Keuangan 

Faktor 1  

DER 0,948 

DTA 0,920 

FDR 0,786 

Faktor 2  

ROE 0,802 

ROA 0,781 
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4.4 Hasil Uji Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

melalui pendekatan kuantitatif, yaitu data penelitian yang diambil selanjutnya 

diolah dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

menggunakan nilai min (minimum), nilai maksimum, nilai mean, dan nilai standar 

deviasi, atas setiap data yang diperoleh pada variabel Islamic Social Reporting 

(ISR), karakteristik perusahaan, GCG dan kinerja keuangan. Hasil dari Analisis 

deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.17 
Statistik Deskriptif 

 

 ISR Karakteristik 

Perusahaan 

GCG Kinerja 

Keuangan 

 Mean  0.577519  38.54060  23.83015  5.266811 

 Median  0.616279  39.19797  19.68560  3.425234 

 Maximum  0.674419  61.12431  53.38400  91.49714 

 Minimum  0.348837  13.84779  10.66387 -12.72217 

 Std. Dev.  0.091650  12.78797  10.74352  12.20841 

 Observations  60  60  60  60 

Sumber : Output Eviews7, 2018 

 

Berdasarkan output analisis deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 4.17 

memperoleh hasil bahwa sampel pemgamatan penelitian terdiri dari 60 sampel, 

hasil dari uji statistik deskriptif berdasarkan tabel 4.18 adalah sebagai berikut: 

1. Variabel ISR memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 0.577519 artinya bahwa 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perbankan Syariah 

di Indonesia memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.577519. Nilai median 

variable tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yaitu sebesar 
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0.616279 yang berarti bahwa dari seluruh sampel penelitian nilai yang sering 

muncul yaitu sebesar 0.616279. Nilai maksimum sebesar 0.674419 yang 

berarti dari seluruh sampel yang diteliti, tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) yang tertinggi memiliki nilai sebesar 0.674419. Nilai 

minimum dari variable tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

yaitu 0.348837 yang artinya bahwa nilai tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) paling rendah sebesar 0,348837, dan standar deviasi memiliki 

nilai sebesar 0.091650 artinya bahwa ukuran penyebaran data dari variabel 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) adalah sebesar 0.091650 

dari total 60 sampel. 

2. Variabel karakteristik perusahaan memiliki nilai mean (rata-rata) 38,54060 

yang berarti bahwa rata-rata dari sample memiliki nilai rata-rata (mean) 

ukuran perusahaan sebesar 38,54060. Nilai median variable karakteristik 

perusahaan yaitu sebesar 39,19797 yang berarti bahwa nilai yang sering 

muncul pada variable karakteristik perusahaan sebesar 39,19797. karakteristik 

perusahaan memiliki nilai maksimum sebesar 61,12431 yang berarti bahwa 

nilai tertinggi nilai yang tertinggi dari variable karakteristik perusahaansebesar 

61,12431. Nilai minimum dari karakteristik perusahaan yaitu 13,84779 yang 

berarti bahwa nilai paling rendah pada karakteristik perusahaan sebesar 

13,84779, kemudian standar deviasi memiliki nilai sebesar 12,78797 yang 

berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel karakteristik perusahaan 

adalah sebesar 12,78797 dari total 60 sampel. 

3. Variabel Good Corporate Governance (GCG) nilai mean (rata-rata) yang 

dimiliki variabel GCG sebesar 23,83015 yang berarti bahwa rata-rata dari 
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sample memiliki nilai rata-rata (mean) good corporate governance sebesar 

23,83015. Nilai median variable good corporate governanceyaitu sebesar 

19,68560 yang berarti bahwa nilai yang sering muncul pada variable good 

corporate governance yaitu sebesar 19,68560. Good corporate governance 

memiliki nilai maksimum sebesar 53,38400 yang berarti nilai yang tertinggi 

dari variable good corporate governance yaitu sebesar 53,38400.good 

corporate governance memiliki nilai minimum yaitu sebesar 10,66387 yang 

berarti bahwa nilai paling rendah pada Good corporate governance sebesar 

10,66387, kemudian standar deviasi memiliki nilai sebesar 10,74352 yang 

berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel good corporate 

governance sebesar 10,74352 dari total 60 sampel. 

4. Variabel kinerja keuangan nilai mean yang di miliki variabel kinerja keuangan 

sebesar 5,266811 yang berarti bahwa rata-rata dari sample memiliki nilai rata-

rata (mean) kinerja keuangan sebesar 5,266811. Nilai median kinerja 

keuangan yaitu sebesar 3,425234 yang berarti bahwa nilai yang sering muncul 

pada variable kinerja keuangan yaitu sebesar 3,425234. Kinerja keuangan 

memiliki nilai maksimum sebesar 91,49714 yang berarti dari seluruh sampel 

yang diteliti, nilai yang tertinggi dari variable kinerja keuangan yaitu sebesar 

91,49714 .Kinerja keuangan memiliki nilai minimum yaitu sebesar -12,72217 

yang berarti bahwa nilai paling rendah pada kinerja keuangan sebesar -

12,72217, kemudian standar deviasi memiliki nilai sebesar 12,20841 dari total 

60 sampel yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kinerja 

keuangan 12,20841. 
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4.5 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 `Uji Normalitas 

Tujuan melakukan uji normalitas pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui antara variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal 

atau tidak pada pengujian regresi. Model regresi dikatakan baik apabila distribusi 

yang dihasilkan pada penelitian berdistribusi normal atau mendekati normal. Hasil 

uji normalitas menggunakan E-View7 : 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Sumber : Output Eviews 7, tahun 2018 

Hasil dari nilai probability menggunakan E-Views7 sebesar 0.063158 > 

0.05 dengan menggunakan histogram-normality test, jadi kesimpulnya residual 

pada penelitian ini berdistribusi normal. 

 

4.5.2.  Uji Multikolinearitas 

Tujuan dilakukan uji multikolinearitas adalah untuk menguji korelasi antar 

variabel antar variabel independen pada model regresi. Apabila terjadi korelasi 

antar variabel independen maka model regresi tersebut dapat dikatakan baik. Agar 
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dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitasi, maka matrik korelasinya harus 

memiliki nilai > 0.90. Uji multikolinearitas penelitian sebagai berikut : 

Tabel 4.19 
Hasil Uji Multikoleniaritas 

 

 Karakteristik 

perusahaan 

Good Corporate 

Governance 

Kinerja 

Keuangan 

Karakteristik_Perusahaan 1 0.064441 0.155257 

GCG 0.064441 1 -0.023538 

Kinerja_Keuangan 0.155257 -0.023538 1 

Sumber : Output Eviews 7, 2018 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui hubungan antara 

variabel dependen, berdasarkan table 4.20dapat dilihat bahwa masing-masing 

variable <0.90. Hubungan variable ukuran perusahaan dengan variabel 

Karakteristik Perusahaan sebesar 0.064441, Good Corporate Governance sebesar -

0.155257, dan kinerja keuangan sebesar -0.023538, kesimpulannya data tidak 

terjadi multikolinearitas. 

 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan melakukan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain dalam model regresi. Penelitian ini dalam melakukan Uji 

heteroskedastisitas dilihat pada nilai Obs*R-Squared dengan metode ARCH. 

Apabila nilai Obs*R-Squared lebih besar dari 0.05 (>0.05), dapat disumpulkan 

bahwa model tersebut tidak terkena gejala dari heteroskedastisitas. hasil uji 

Heteroskedastisitas sebagai berikut: 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Heteroskedastisitas: ARCH 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 0.218839     Prob. F(1,57) 0.6417 

Obs*R-squared 0.225652     Prob. Chi-Square(1) 0.6348 

Sumber : Output Eviews 7, 2018 

Berdasarkan tabel 4.21 didapatkan nilai Obs*R-Squared sebesar 0,6348 

>0,05. Kesimpulannya pada model regresi tidak terdapat gejala 

Heteroskedastisitas sehingga model tersebut dapat dilakukan analisis lanjutan. 

 

4.5.4 Analisis Uji Autokorelasi 

Tujuan dilakukannya uji autokorelasi untuk menguji dalam model regresi 

apakah terdapat saling mempengaruhi antara variabel pengganggu. Uji 

autokorelasi ditujukan untuk melihat apakah observasi pada tahun t dipengaruhi 

oleh tahun sebelumnya (t-1). Uji Durbin-Watson dan serial correlation dapat 

dilakukan uttuk mendeteksi asumsi autokorelasi. Pada penelitian uji autokorelasi 

dengan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Apabila nilai 

dari Prob. Chi-Square(2)>0.05 maka hasil dari penelitian bebas dari autokorelasi. 

Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Autokorelasi 
 
 
 

 

Sumber : Output Eviews 7, 2018 

 

 

Hasil pengujian data pada tabel 4.21, memperoleh nilai Prob.Chi-Square(2) 

sebesar 0.0000<0.05. Kesimpulannya hasil data penelitian terdapat gejala 

autokorelasi. Terjadinya serial correlation pada penelitian ini merupakan 

F-statistic 14.17764     Prob. F(2,54) 0.0000 

Obs*R-squared 20.65826     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
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konsekuensi dari data penelitian yang merupakan data yang mengandung 

unsur series (runtun waktu). Semakin panjang series yang digunakan, semakin 

besar pula peluang terjadinya serial correlation pada residual.  

 

4.6 Pengujian Signifikansi Hasil Penelitian 

4.6.1  Metode Adjusted R²  

Metode Adjusted R² menurut Ghozali (2013) berguna untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Untuk 

Besaran nilai Adjusted R² yaitu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai 

Adjusted R² semakin dekat dengan nol pada persamaan regresi maka semakin 

kecil pengaruh dari semua variabel dependen terhadap variabel independen begitu 

juga  sebaliknya. Kemampuan dari variabel independen untuk menjelaskan 

variabel dependen akan terbatas apabila nilai dari Adjusted R² kecil. Apabila nilai 

dari Adjusted R mendekati 1 artinya variabel independen dapat memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Pengujian regresi penelitian memperoleh hasil nilai adjusted R² sebesar 

0.100821 dapat diartikan bahwasannya keseluruhan variabel independen 

mempunyai pengaruh dalam menentukan variabel dependen sebesar 10,8%, dan 

nilai sebesar 89,92% variabel dependen dipengaruhi variabel lain. 

 

4.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian menggunakan analisis 

regresi berganda. Tujuan dilakukan analisis regresi berganda agar dapat 
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mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel 

dependen. Uji regresi berganda menggunakan software software sebagai berikut : 

 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Regresi Berganda 
 

Variable Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob. Suppotred 

C 0.508144 0.037224 13.65089 0.0000  

Karakteristik Perusahaan 0.000349 0.000739 0.471337 0.6392 No 

Good Corporate 

Governance 0.001987 0.000886 2.242922 0.0289 

Yes *  

Kinerja Keuangan 0.001924 0.000996 1.931937 0.0584 Yes **  
Sumber : Output Eviews 7, 2018 

*   Taraf signifikansi 0.05 (5%) 

** Taraf signifikansi 0.1   (1%) 

 

 

Model Regresi penelitian atas dasar tabel 4.22 :  

Y= 0.508144+ 0.000349X1 + 0.001987X2 + 0.001924X3  

Dari hasil persamaan regresi linier dapat di interpretasikan : 

1. Nilai Konstanta (α) positif sebesar 0.508144. Maka mengindikasikan jika 

seluruh variabel independen konstan atau sama dengan nol (0), maka 

besarnya tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) adalah 

sebesar 0.508144 satuan 

2. Nilai koefisien regresi dari variabel karakteristik perusahaan (X1) 

menunjukkan hasil positif sebesar 0.000349. Hal ini mengindikasikan apabila 

karakteristik perusahaan dinaikkan 1 satuan maka akan menaikkan 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)  sebesar 0.000349, dengan 

ketentuan variabel lainnya konstan(0). 

3. Nilai koefisien regresi dari variabel Good Corporate Governance(X2) positif 

sebesar 0.001987. Hal ini mengindikasikan apabila Good Corporate 

Governance dinaikkan 1 satuan maka akan menaikkan pengungkapan Islamic 
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Social Reporting (ISR)  sebesar 0.001987, dengan ketentuan variabel lainnya 

konstan (0). 

4. Nilai koefisien regresi dari variabel Kinerja Keuangan (X3) menunjukkan 

hasil positif sebesar 0.001924. hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

kinerja keuangan dinaikkan 1 satuan maka akan menaikkan pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) sebesar 0.001924, dengan ketentuan variabel 

lainnya konstan (0). 

 

4.8 Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji analisis faktor tabel 4.5, 4.10 dan 4,15 diperoleh 

hasil dari faktor masing-masing variabel yang selanjutnya akan dilakukan uji 

lanjutan. Kemudian hasil uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 

4.22, berdasarkan tabel 4.22 diperoleh nilai probabilitas value pada masing-

masing variabel dependen terhadap nilai variabel independen. Ho diterima 

apabila nilai dari probabilitas value < 0.05 dan Ho akan ditolak apabila 

probabilitas value >0.05. Berikut adalah penjabaran dari tabel 4.22: 

4.8.1  Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) 

Hasil dari uji analisis faktor pada tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) tahun 2014-2015 membuktikan bahwa faktor yang membentuk 

variabel karakteristik perusahaan yaitu (ukuran perusahaan dan umur perusahaan), 

sedangkan faktor yang membentuk variabel good corporate governance yaitu 

komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris 

direksi wanita, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komisaris,  
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dan ukuran dewan komisaris. Selanjutnya faktor pembentuk dari variabel kinerja 

keuangan yaitu DTA, DER, FDR, ROA dan ROE.  

4.8.2 Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) 

Pengujian hipotesis pengaruh karakteristik perusahaan berdasarkan tabel 

4.22 menunjukkan tidak terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

tingkat pengungkapan ISR. Hal tersebut karena hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan nilai sig sebesar 0.6392 yang berarti > 0,05.  

Pada variabel karakteristik perusahaan diproxy dengan ukuran perusahaan 

dan umur perusahaan, peneliti sebelumnya yang telah meneliti tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dan menggunakan variabel ukuran 

adalah Othman, et.al. (2009) Ayu (2013), Putra, et.al (2014), Herwijayanti (2015) 

dan Asrori (2016) memberikan hasil signifikan memiliki hubungan. Ukuran 

perusahaan dapat mendorong dan memperluas pengungkapan tanggung jawab 

sosial Othman, et.al. (2009), karena perusahaan dengan ukuran yang besar berarti 

meningkatkan akuntabilitas terhadap penyediaan lebih banyak informasi tentang 

ISR. Tetapi hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu, 

karena membuktikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tidak berdampak 

pada keluasan pengungkapan sosial perusahaan,  begitu pula dengan proxy umur 

perusahaan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu Lestari (2013) 

menemukan bahwa umur perusahaan memiliki hubungan dengan pelaporan 

sukarela, tetapi mendukung hasil hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian Lestari 

(2013) menunjukkan jika perusahaan yang sudah berjalan lama dan eksis tetapi 

tidak memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada perusahaan tersebut.  
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Berdasarkan teori legitimasi yang menyatakan bahwa organisasi terus 

berusaha beroperasi menurut batasan-batasan terhadap norma-norma yang berlaku 

serta dapat menghormati nilai sosial, tujuannya agar perusahaan dapat 

memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan beroperasi dan dapat 

berperilaku berdasarkan nilai sosial tersebut. Nilai-nilai sosial yang diterapkan 

didalam masyaraat, bahwa kegiatan sosial merupakan suatu kewajiban yang 

merupakan tanggung jawab perusahaan didalam bermasyakat sehingga 

pengungkapannya menjadi hal yang penting guna untuk meningkatkan 

kepercayaan serta keuntungan perusahaan. Karena bank syariah beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah maka pengungkapan sosial secara islam juga menjadi 

tanggung jawab perusahaan, bentuk pertanggungjawaban ini tidak hanya terhadap 

sesama manusia tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas terhadap sang pencipta, 

atas dasar akuntabilitas tersebut seharusnya perusahaan akan secara sukarela 

secara terus menerus mengungkapkan ISR, keyakinan perusahaan bahwa mereka 

merupakan bagian dari suatu masyarakat dan mereka mempercayai bahwa CSR 

justru akan semakin menambah kepercayaan masyarakat dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan tidak sejalan dengan penelitian ini. 

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu hipotesa pertama terbukti ditolak 

dengan didukung oleh data. Hal tersebut menjelaskan jika tidak terbukti bahwa 

karakteristik perusahaan dengan proxy ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

artinya karakteristik perusahaan memiliki berpengaruh negatif terhadap ISR. 

Penyebab hipotesa pertama terbukti ditolak karena pengukuran data yang 

digunakan pada penelitian yaitu log dari Total Asset. Asset merupakan akun 

neraca yang terdapat pada laporan keuangan, sedangkan neraca merupakan 
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laporan wajib perusahaan, sehingga tidak memiliki korelasi dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial islam (ISR) karena ISR merupakan pelaporan yang bersifat 

sukarela. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar karakteristik 

perusahaan pada perbankan syariah di Indoneisa, tidak dapat mendorong dan 

memperluas pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

4.8.3 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Tingkat 

Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

Pengujian hipotesis variabel Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting berpengaruh signifikan. Hasil 

regresi memiliki nilai sig 0.0289 < 0.05 artinya variabel Good Corporate 

Governance (GCG) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ISR. Nilai 

koefisien positif sebesar 0.000886 juga menjelaskan pengaruh hubungan yang 

positif. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Chariri (2012), yang menguji variabel 

frekuensi rapat komisaris terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social 

Reporting, selanjutnya didukung oleh Kurniawati (2017) pada variabel ukuran 

dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. 

Sedangkan peneliti yang tidak mendukung hasil penelitian ini yaitu pada variabel 

frekuensi rapat komite audit oleh Chariri (2012) tidak sejalan dengan penelitian 

ini, variabel kepemilikan manajerial oleh Badjuri (2011), variabel komisaris 

direksi wanita oleh Majeed, et.al. (2015), variabel komite audit oleh Kurniawati 

(2017), proporsi dewan komisaris independen oleh (Lestari, 2013).   

Atas dasar teori stakeholder yang mengemukakan jika suatu perusahaan 

tidaklah entitas yang hanya berporasi pada kepentingannya sendiri, entitas 
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tersebut juga harus bermanfaat untuk para stakeholder. Para stakholder pada 

organisasi memiliki hubungan sosial sebagai bentuk kepedulian serta tanggung 

jawab dari kedua belah pihak. Proxy dari variabel Good Corporate Governance 

(GCG) merupakan bagian dari stakeholder pada perbankan syariah dan memiliki 

kontribusi untuk meningkatkan pengungkapan ISR yang akan dilakukan. Semakin 

baik tatakelola atau dalam hal ini GCG perusahaan maka akan semakin meningkat 

pula pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut pada hal ini 

perbankan syariah di Indonesia, sehingga kontribusi dari perbankan syariah 

mengenai pengungkapan kepada seluruh stakeholder juga menjadi lebih baik. 

Kesimpulan penelitian pada pegujian hipotesis yang ke dua terbukti bahwa 

GCG memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR, didukung data. Hipotesa 1 

pada penelitian ini diterima dan Hipotesa nol ditolak sehingga dapat disimpulkan 

Good Corporate Governance (GCG) yang di proxy dengan komite audit, dan 

frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial frekuensi rapat komisaris 

dan komisaris direksi wanita, ukuran dewan komisaris dan , proporsi dewan 

komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan ISR. Semakin besar baik tatakelola atau Good Corporate 

Governance (GCG) maka akan semakin tinggi pula tingkat pengugkapan 

tanggung jawab sosialnya dalam hal ini adalah ISR pada perbankan syariah di 

Indonesia. 

 

4.8.4 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat PengungkapanIslamic 

Social Reporting (ISR) 

Pengujian hipotesis variabel kinerja keuangan perusahaan terhadap tingkat 

pengungkapan ISR berpengaruh signifikan. Dibuktikan dengan hasil regresi yang 
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memiliki sig 0.0584< 0.1 atau dengan taraf sig 1% yang berarti bahwa variabel 

kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan 

ISR. Nilai koefisien positif sebesar 0.000996 juga menjelaskan pengaruh positif 

hubungan variabel good corporate governance terhadap tingkat pengungkapan 

ISR. 

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitin ini penelitian yaitu 

Fachrurrozie (2013) yang menguji variabel ROA terhadap ISR, variabel ROE oleh 

Herwijayanti, et.al (2015), variabel DER oleh Taufik, et.al (2015), variabel FDR 

oleh Widiyanti (2017) yang mengatakan memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR, yang tidak mendukung penelitian ini yaitu Widiyanti (2017)  

yang menguji varibel Current Ratio terhadap ISR.  

Teori keagenan mengungkapkan bahwa untuk menghadapi konflik yang 

terjadi antara agen dan principal tidak terjadi konflik maka perusahaan harus dapat 

mengungkapkan informasi yang lebih luas. Salah satu informasi yang harus 

diungkapkan yaitu kinerja keuangan, kinerja keuangan dapat menggambarkan 

bagaimana keadaan sesungguhnya perusahaan, dan digunakan dalam hal 

pengambilan keputusan bagi para stakeholder dalam hal ini investor. Semakin 

baik kinerja keuangan pada bank syariah maka menunjukkan peranan manajeman 

pada bank besar, sehingga bank akan semakin banyak memberikan informasi 

mengenai pengungkapan ISR. 

Berkaitan dengan teori keagenan yang mengemukakan bahwa agent dan 

principal memiliki pola hubungan antara principal dan agent berdasarkan kontrak 

kerjasama yang telah disepakati. Manajer perusahaan (agent) terus berusaha 

memastikan bahwa organisasi terus berusaha beroperasi dan terus meningkatkan 

kinerja keuangan guna untuk pertanggungjawaban bahwa perusahaan akan secara 
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sukarela dalam mengungkapkan serta memperluas kegiatan mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan, apabila pricipal merasa jika pengungkapan tanggung 

jawab sosial tersebut memang merupakan harapan masyarakat yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan tentu kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan. Norma 

yang diterapkan pada perbankan syariah bahwa ISR merupakan suatu kewajiban 

tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada ALLAH SWT sehingga 

pengungkapannya menjadi hal yang penting.  

Kesimpulan pada pengujian hipotesis ketiga yaitu variabel kinerja 

keuangan terbukti berpengaruh didukung hasil data penelitian. Sehingga pada 

penelitian ini diperoleh variabel kinerja keuangan yang di proxy dengan DTA, 

DER, FDR, ROA dan ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan ISR atau dengan kata lain hipotesa nol ditolak. Semakin baik 

kinerja keuangan pada perbankan syariah, hal tersebut dapat mendorong 

pengungkapan lebih luas dan dapat meningkatkan pengungkapan ISR perusahaan. 

 

Tabel 4.23 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Karakteristik Perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) 

Ditolak 

H2 Goog Corporate Governance (GCG) positif 

terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR).  

Diterima 

H3 Kinerja Keuangan (DPS) berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

Diterima  

Sumber : Hasil Analisis Data (diolah peneliti). 

  




