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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris 

mengenai faktor yang mempengaruhi ketepatan tingkat pengungkapan ISR. Faktor 

dari variabel pertama yaitu karakteristik perusahaan yang telah diuji menemukan 

hasil bahwa variabel tersebut dibentuk oleh ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan, faktor dari faktor good corporate governance (GCG) yaitu komite 

audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat 

komisaris, kepemilikan manajerial, komisaris direksi wanita, dan proporsi dewan 

komisaris independen. Faktor dari kinerja keuangan yaitu DTA, DER, FDR, ROA 

dan ROE. 

Kesimpulan penelitian ini yaitu pada variabel GCG memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR dengan taraf signifikan 0.5 

(5%), variabel Kinerja Keuangan juga memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat pengungkapn ISR dengan taraf signifikan 0.1 (1%), sedangkan 

variabel Karakteristik Perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 

pengungkapn ISR pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini beserta temuan penelitian maka 

dikemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan berbagai 

pihak-pihak yang terkait :  
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1. Bagi Perbankan Syariah 

 Hasil penelitian menemukan variabel GCG memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. Dengan demikian perbankan syariah dapat meningkatkan 

kualitasnya dengan meningkatkan faktor-faktor yang membentuk Good Corporate 

Governance (GCG) terutama komite audit yang bisa dilakukan oleh perbankan 

syariah yaitu meningkatkan jumlah dari anggota komite audit, serta meningkatkan 

jumlah rapat komite audit, serta meningkatkan frekuensi rapat komisaris setiap 

tahunnya dan meningkatkan frekuensi rapat komite audit, serta meningkatnya 

kepemilikan manajerial dan menambahdewan komisaris direksi wanita, serta 

meningkatkan proporsi dari dewan komisaris independen serta meningkatkan 

jumlah dari dewan komisaris agar tercipta tatakelola perusahaan yang baik yang 

dapat memonitoring serta dapat memperluas pengungkapan tanggungjawab sosial 

dalam hal ini ISR  perbankan syariah di Indonesia. 

2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui GCG dan kinerja keuangan 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. Hasil tersebut bisa dijadikan 

pertimbangan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menyusun PSAK No. 1 

tahun 2004 dan Exposure Draft PSAK No 20 tahun 2005. IAI dapat memasukkan 

jumlah komite audit, frekuensi rapat komisaris dalam setahun, proporsi 

kepemilikan manajerial, frekuensi rapat komite audit yang dilaksanakan dalam 

setahun, jumlah komisaris direksi wanita, proporsi dewan komisaris independen 

serta jumlah dewan komisaris pada perbankan syariah sebagai syarat untuk suatu 

entitas meningkatkan pengungkapkan Islamic Social Reporting (ISR). 

3. Bagi Stakeholders 
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 Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi para stakeholder agar dapat 

mempertimbangkan serta dapat menilai kinerja dari perbankan syariah di 

Indonesia terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip 

syariah yang diterapkan perusahaan tersebut. Sebagai contoh hal-hal yang dapat 

dipertimbangkan oleh para investor saat akan brinvestasi yaitu dengan melihat 

profitabilitas yang baik pada perusahaan tersebut dengan melihat nilai ROA dan 

ROE yang tinggi, serta melihat kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

segala kewajiban jangka panjangnya yaitu melihat solvabilitas yang baik yaitu 

nilai DTA dan DTA yang rendah. Serta melihat efektivitas dana perbankan 

syariah yang berhasil dihimpun dari masyarakat yaitu dengan nilai FDR yang 

tinggi, sehingga pengungkapan perusahaan dapat dikatakan menunjukkan kearah 

yang baik. Selanjutnya masyarakat secara umum juga dapat menilai mengenai 

pengungkapan ISR perusahaan sehingga masyarakat percaya jika perusahaan 

melaksanankan tanggung jawab sosial, tidak hanya berfokus mencari keuntungan 

(profit oriented) untuk para pemegang sahamnya saja tetapi juga melakukan 

pertanggungjawaban kepada masyaratak serta lingkungan sekitar. 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Adapun keterbatasan pada penelitian yang dilakukan antara lain : 

1. Keterbatasan pertama terdapat pada objek penelitian yang hanya dilakukan 

pada Bank Syariah di Indonesia. 

2. Selanjutnya keterbatasan waktu pada data yang diteliti yaitu dari 2012-2016 

sehingga untuk seiring dengan waktu penelitian selanjutnya kemungkinan 

akan memperoleh hasil yang berbeda. 
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Penelitian selanjutnya diharapkan d melakukan penelitian pada tahun yang 

belum diteliti dan dapat memperluas lagi objek dari penelitian misalnya lembaga-

lembaga syariah non Bank di Indonesia, dan peneliti selanjutnya juga bisa 

melakukan study komparasi dengan membandingkan tanggung jawab sosial 

dalam hal ini ISR pada perbankan syariah pada negara-negara berkembang dan 

juga study komparasi antara pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

dengan negara-negara maju guna untuk menemukan bukti empiris perbandingan 

pengungkapan ISR perbankan syariah pada negara maju dan berkembang. 

  




