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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Objek Penelitian 

       Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang 

termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan mengikuti 

PROPER pada tahun 2015-2017. Berdasarkan metode purposive sampling 

diperoleh 27 perusahaan yang memenuhi kriteria. Berikut perincian proses 

pengabilan sample penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.1.:  

TABEL 4.1 

Proses Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) 2015 
315 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dan tidak 

mempunyai data lengkap 
(108) 

Jumlah perusahaan yang sesuai kriteria 107 

Perusahaan yang tidak terdaftar di PROPER (80) 

Perusahaan yang memenuhi kriteria dan terdaftar di PROPER 27 

Jumlah laporan tahunan yang diteliti (x 3 tahun) 81 

Sumber : Hasil Olah Data, 2019 

       Dari tabel 4.1. menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar pada 

ISSI yang menjadi sampel penelitian sebanyak 27 perusahaan, sehingga 

jumlah laporan tahunan yang diteliti adalah 81 laporan tahunan.  

B. Analisis Statistik Deskriptif 

       Deskripsi dari keseluruhan variabel penelitian yang mencangkup nilai 

rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi seperti yang terlihat 

pada tabel 4.2. sebagai berikut : 
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TABEL 4.2. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Descriptive Statistics 
 

Sumber : Hasil olahan data 2019  

       Tabel 4.2. diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 81. Variabel ISR memiliki nilai rata-rata 58,6276. Nilai 

minimum sebesar 41,86 dan nilai maksimum yaitu 74,42. Sedangkan nilai 

standar deviasi yaitu sebesar 6,88620. Data ini menunjukkan bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di indonesia sudah cukup 

baik. 

       Variabel Leverage memiliki nilai minimum 7,61; nilai maksimum 

265,48; nilai rata-rata (mean) 73,0019; dan standar deviasi sebesar 

51,84013.Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan cukup baik, karena 

nilai rata-rata perusahaan di indonesia telah mampu membayar hutang 

perusahaan dengan baik. 

       Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 29  

milyar yang artinya perusahaan di indonesia memiliki aset yang cukup 

tinggi. Dan memiliki nilai maksimum 32 milyar dan nilai minimum sebesar 

27 milyar. Dan standar deviasi sebesar 1,17121. Dalam hal ini dapat diambil 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pengungkapan ISR 81 41,86 74,42 58,6276 6,88620 

Leverage 81 7,61 265,48 73,0019 51,84013 

Size 81 27,21 32,15 29,9579 1,17121 

Profitabilitas 81 ,02 94,60 11,9124 11,96519 

Dewan Komisaris 
Independen 81 20,00 80,00 38,3963 9,91191 

Kepemilikan Institusional 81 33,04 923,61 89,2442 134,55990 

Kinerja Lingkungan 81 2,00 5,00 3,1975 ,57922 
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kesimpulan bahwa perusahaan di indonesia memiliki rata-rata ukuran 

perusahaan besar, terlihat dari rata-rata total aset yang memiliki perusahaan. 

       Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum 0,02; nilai maksimum 

94,60; nilai rata-rata (mean) 11,9124 dan standar deviasi sebesar 11,96519. 

Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan di indonesia yang 

diukur menggunakan ROA kurang baik karena banya perusahaan yang 

mengalami kerugian. 

       Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata (mean) 

38. Nilai maksimum sebesar 80,  nilai minimum 20 dan standar deviasi 

sebesar 9,9. Hal ini berarti perusahaan di indonesia telah memiliki jumlah 

dewan komisaris yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata 

dewan komisaris independen. 

       Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata (mean) 89. 

Nilai minimum 33; nilai maksimum 923,61 ; dan standar deviasi sebesar 

134,55. Hal ini berarti perusahaan di indonesia telah memiliki kepemilikan 

saham yang tidak terlalu tinggi, hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata yang 

dimiliki oleh kepemilikan institusi. 

       Variabel kinerja lingkungan nilai rata-rata (mean) 3. Nilai nilai 

maksimum 5, nilai minimum 2 dan standar deviasi sebesar 0,57922. Hal ini 

berarti perusahaan indonesia telah cukup baik dalam menjalankan kinerja 

lingkungan, hal tersebut terlihat dari rata-rata perusahaan dimana nilai rata-

rata perusahaan berada di peringkat 3 dari kriteria PROPER yang artinya 
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perusahaan di indonesia telah menjalankan kinerja lingkungan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

C. Gambaran Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

       Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) menjelaskan mengenai 

standar yang berguna bagi para pemangku islam dan juga berguna untuk 

perusahaan syariah dalam memenuhi pertanggung jawaban terhadap Allah 

SWT dan masyarakat. Kerangka dari ISR itu sendiri berlandaskan pada 

prinsip syariah dalam hal ini adalah perusahaan syariah, yang dimana 

perusahaan syariah dituntut untuk dapat menghasilkan suatu aspek spiritual 

kepada  masyarakat dan tidak hanya berfokus pada aspek material dan moral 

saja. 

       Pada penelitian ini menggunakan indeks ISR yang berjumlah 43 item 

dari 6 tema yang ada, dimana 6 tema tersebut terdiri dari pembiayaan dan 

investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan dan tata 

kelola perusahaan. pada setiap tema pengungkapan tersebut memiliki item 

yang berbeda-beda. Berikut merupakan data mengenai pengungkapan ISR 

dimana pada ke enam tema didalamnya terdapat 43 item yang paling banyak 

diungkapkan oleh perusahaan pada tahun 2015-2017. 
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TABEL 4.3. 

Data Jumlah Pengungkapan ISR 

 

       Dari tabel 4.3. dapat terlihat bahwa pengungkapan ISR paling banyak 

yaitu pada tema pendanaan dan investasi dan tema produk dan jasa, pada 

kedua tema tersebut selain memiliki tingkat pengungkapan paling tinggi 

terlihat bahwa mengalami peningkatan pengungkapan, pada tema 

pendanaan dan investasi tingkat persentase pengungkapan tahun 2015-2017 

masing-masing sebesar 73%, 75% dan 82% sedangkan pada tema produk 

dan jasa tingkat pengungkapan pada tahun 2015-2017 masing-masing 

sebesar  77%, 78% dan 83%.Hal tersebut diduga bahwa pengungkapan 

mengenai tema tersebut merupakan hal yang wajib untuk diungkapkan oleh 

perusahaan. 

       Kemudian dapat dilihat pada tabel 4.3. terdapat juga persentase 

keseluruhan tema dari tahun 2015-2017 yang memiliki nilai persentase 

sebesar 57%, 58% dan 60% dari tahun ke tahun persentase keseluruhan tema 

No Tema Jumlah 

Item 

Jumlah 

pengungka

pan max 

(x27) 

 

Jumlah Item yang diungkapkan 

 

2015  2016 2017 

1.  

 

Pendanaan 

dan 

Investasi 

6 162 119 73% 123 75% 133 82% 

2.  Produk dan 

Jasa 

4 108 84 77% 85 78% 90 83% 

3.  Karyawan 10 270 137 50% 144 53% 139 51% 

4.  Masyarakat 11 297 145 48% 150 50% 150 50% 

5.  Lingkungan 7 189 114 60% 108 57% 129 68% 

6.  Tata Kelola 

Perusahaan 

5 135 67 49% 68 50% 67 42% 

 Jumlah  1.161 666 57% 678 58% 708 60% 
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hanya mengalami kenaikan sebesar 1% dan 2%. terlihat bahwa pada 

keseluruhan tema pengungkapan ISR dari tahun 2015-2017 tidak ada yang 

mencapai persentase 100% hal tersebut diduga terjadi karena pengungkapan 

ISR masih bersifat sukarela (voluntary).  

D. Uji Kualitas Data 

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

      Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data penelitian 

berdistribusi dengan normal. Uji normalitas dapat dilihat melalui 

kolmogorov-Smirnov (KS) disajikan pada tebel berikut : 

TABEL 4.4. 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,933 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS, 2019 

 

       Pada tabel 4.12. menunjukkan nilai kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0,539 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,933 lebih besar dari 

alpha (α) 0,05 yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal 

dan model regresi layan digunakan dalam penelitian ini. 

b. Uji Multikolinieritas 

       Pengujian Multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis 

korelasi antara variabel dan perhitungan nilai tolerance serta 

variance inflation factor (VIF). Hasil pengujian multikolinieritas 

disajikan pada tabel berikut : 
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TABEL 4.5. 

Hasil Uji Multikolinierits 
                           Coefficients(a) 

 Variabel  

  

Collinearity 

Statistics 

Keterangan 

Tolerance VIF 

Leverage ,667 1,500 Tidak terjadi multikolinieritas 

Size ,857 1,167 Tidak terjadi multikolinieritas 

Profitabilitas ,865 1,157 Tidak terjadi multikolinieritas 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

,610 1,639 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Kepemilikan 

Institusional 
,933 1,072 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Kinerja 

Lingkungan 
,849 1,178 

Tidak terjadi multikolinieritas 

a  Dependent Variable: Pengungkapan ISR 

Sumber : Output SPSS, 2019 

 

       Tabel 4.5. menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel 

independen dalam penelitian ini lebih besar dari 0,1 dan nilai 

variance inflation factor (VIF) untuk semua variabel independen 

kurng dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel terkait memiliki varian homogen atau heterogen. Dalam 

penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode gletser 

dengan nilai sig > 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada 

tabel berikut : 
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TABEL 4.6. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 Coefficients(a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a  Dependent Variable: Abs_Res 

Sumber : Output SPSS, 2019 
 

       Berdasarkan tabel 4.6. menunjukkan bahwa variabel 

independen yaitu leverage memiliki nilai sig 0,511> 0,05. variabel 

ukuran perusahaan memiliki nilai sig 0,437 > 0,05. Variabel 

profitabilitas memiliki nilai sig 0,706 > 0,05. Variabel dewan 

komisaris independen memiliki nilai sig 0,361 > 0,05. Variabel 

kepemilikan institusional memiliki nilai sig 0,256 > 0,05. Variabel 

kinerja lingkungan memiliki nilai sig 0,305 > 0,05. Dengan 

demikian, semua variabel independen tidak terjadi atau bebas dari 

heteroskedastisita. 

d. Uji Autokorelasi 

       Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau 

tidaknya korelasi residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain. Uji aoutokorelasi pada penelitian ini menggunakan 

 

Variabel 
Sig. Keterangan 

(Constant) ,659  

Leverage ,511 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Size ,437 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Profitabilitas ,706 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Dewan Komisaris 

Independen 
,361 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Kepemilikan 

Institusional 
,259 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Kinerja Lingkungan ,305 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
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alat uji Durbin-Watson (D-W). Hasil dari uji autokorelsi dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

TABEL 4.7. 

Hasil Uji Autokerelasi 
Model Summary(b) 

 

 
 
 
 

a  Predictors: (Constant), Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Leverage, 
Profitabilitas, Size, Dewan Komisaris Independen 
b  Dependent Variable: Pengungkapan ISR 

Sumber : Output SPSS, 2019 

 

        Hasil uji autokorelasi yang disajikan dalam tabel 4.7. 

menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,151. 

Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan ketentuan k = 3, n = 8, dan 

alpha (α) = 0,05 maka diperoleh nilai dU sebesar 1,7164 dan 4- dU 

sebesar 2,2836. Dari hasil tersebut terlihat bawah nilai D-W berada 

diantara dU dan 4-Du (1,7164 < 2,151 < 2,2836) yang artinya 

menunjukan data ini terbebas dari autokorelasi. 

E. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

       Uji koefisien determinan dapat dilihat melalui nilai Adjusted R 

Square yang berfungsi untuk melihat besarnya pengaruh dari variabel 

independen terhadap varaibel dependen yang disajikan pada tabel 

berikut :  

 

 

 

dU Durbin-Watson 4- dU 

1,7164 2,151 2,2836 
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TABEL 4.8. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary(b) 

 

 
 
 
 

a  Predictors: (Constant), Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Leverage, 
Profitabilitas, Size, Dewan Komisaris Independen 
b  Dependent Variable: Pengungkapan ISR 

Sumber : Output SPSS, 2019 

 

       Dari tabel di atas menunjukan bahwa besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) adalah 0,280 atau 28%. Hal ini berarti 

bahwa variasi variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan Islamic 

social reporting (ISR disclosure) mampu dijelaskan oleh varaibel 

independen yaitu leverage, ukuran perusahaan, Profitabilitas, dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kinerja 

lingkungan sebesar 28%, sedangkan sisanya 72% (100% - 28% ) 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 

2. Uji F (Uji Simultan) 

       Uji simultan atau Uji F digunakan untuk menguji apakah semua dari 

variabel independen penelitian pada model regresi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F dapat dilihat 

pada tabel 4.9. sebagai berikut :  

TABEL 4.9. 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 ANOVA(b) 
 

 
 
 

a  Predictors: (Constant), Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Leverage, 
Profitabilitas, Size, Dewan Komisaris Independen 
b  Dependent Variable: Pengungkapan ISR 

Sumber : Output SPSS, 2019 

Model Adjusted R Square 

1 ,280 

Model   F Sig. 

1 Regression 6,185 ,000(a) 
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        Berdasarkan tabel 4.18. diperoleh nilai Sig. Sebesar 0,000 kurang 

dari alpha (α) 0,05 yang berarti bahwa variabel independen yaitu 

leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris 

independen, kepemilikan institudional, dan kinerja lingkungan secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat 

pengungkapan Islamic social reporting (ISR disclosure). 

3. Uji T (Uji Signifikansi Parsial) 

       Uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa signifikan pengaru 

variabel independen secara individual terhadap varaibel dependen. Hasil 

pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.10. sebagai berikut :  

TABEL 4.10. 

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Coefficients(a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

       a  Dependent Variable: Pengungkapan ISR 

       Sumber : Output SPSS, 2019 

 

       Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Model   
Unstandardized 

Coefficients T Sig. 

    B 
 

 

1 (Constant) -24,856 -1,429 ,157 

  Leverage -,005 -,298 ,767 

  Size 2,356 3,909 ,000 

  Profitabilitas -,043 -,734 ,465 

  Dewan Komisaris 
Independen ,204 2,418 ,018 

  Kepemilikan 
Institusional 

-,001 -,271 ,787 

  Kinerja 
Lingkungan 

1,891 1,545 ,127 
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ISR = -24,856 – 0,005 Lev + 2,356 Size – 0,043 Profit + 0,204 DKI – 

0,001 KI + 1,891 KL + ε  

a. Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting  

            Berdasarkan uji t diketahui bahwa tingkat signifikansi (Sig.) 

variabel leverage adalah 0,767 dan memiliki nilai koefisien regresi 

(B) sebesar -0,005. Tingkat signifikansi variabel leverage lebih besar 

dari alpha (α) 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial leverage tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting. 

Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak. 

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

            Berdasarkan uji t diketahui bahwa tingkat signifikansi (Sig.) 

variabel independensi ukuran perusahaan adalah 0,000 dan memiliki 

nilai koefisien regresi (B) sebesar 2,356. Tingkat signifikansi variabel 

ukuran perusahaan lebih kecil dari alpha (α) 0,05 dan nilai koefisien 

regresi bernilai positif hal ini berarti bahwa secara pasrsial ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic 

social reporting. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima. 

c. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

            Berdasarkan uji t diketahui bahwa tingkat signifikansi (Sig.) 

variabel profitabilitas adalah 0,465 dan memiliki nilai koefisien 

regresi (B) sebesar -0,043. Tingkat signifikansi variabel profitabilitas 
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lebih besar dari alpha (α) 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

social reporting. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

d. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting 

            Berdasarkan uji t diketahui bahwa tingkat signifikansi (Sig.) 

variabel dewan komisaris independen adalah 0,018 dan memiliki nilai 

koefisien regresi (B) sebesar 0,204. Tingkat signifikansi variabel 

dewan komisaris independen lebih kecil dari alpha (α) 0,05 dan nilai 

koefisien regresi bernilai positif hal ini berarti bahwa secara pasrsial 

dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic social reporting. Dengan demikian hipotesis 

keempat (H4) diterima. 

e. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

             Berdasarkan uji t diketahui bahwa tingkat signifikansi (Sig.) 

variabel kepemilikan institusional adalah 0,787 dan memiliki nilai 

koefisien regresi (B) sebesar -0,001. Tingkat signifikansi variabel 

profitabilitas lebih besar dari alpha (α) 0,05 hal ini berarti bahwa 

secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic social reporting. Dengan demikian hipotesis 

kelima (H5) ditolak. 
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f. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

            Berdasarkan uji t diketahui bahwa tingkat signifikansi (Sig.) 

variabel kinerja lingkungan adalah 0,127 dan memiliki nilai koefisien 

regresi (B) sebesar 1,891. Tingkat signifikansi variabel kinerja 

lingkungan lebih besar dari alpha (α) 0,05 hal ini berarti bahwa secara 

parsial kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) 

ditolak. 

             Dari uraian hasil pengujian hipotesis tersebut, berikut ini 

merupakan ringkasan hasil pengujian hipotesis yang disajikan dalam 

tabel 4.11. 

TABEL 4.11. 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

 

Ditolak 

H2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting 

 

Diterima 

H3 Pengaruh profitabilitas terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting 

 

Ditolak 

H4 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting 

 

Diterima 

H5 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting 

 

Ditolak 

H6 

 

Pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting 

 

Ditolak 
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F. Pembahasan 

       Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yaitu leverage, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dan kinerja lingkungan terhadap variabel 

dependen yaitu pengungkapan Islamic social reporting. Berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam 

penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa tidak semua variabel independen 

dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Variabel independen yang terbukti berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan Islamic social reporting adalah varaibel ukuran 

perusahaan dan dewan komisaris independen.  

1. Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Sosial Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting 

yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage tinggi 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IRS. Hal ini menunjukan 

bahwa tingkat leverage yang tinggi tidak akan mempengaruhi 

pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan. hal tersebut diduga 

bahwa pihak kreditur tidak terlalu mempermasalahkan mengenai 

adanya suatu pengungkapan didalam suatu perusahaan karena pihak 

kreditur dapat memperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan dari 

sumber lain seperti tanya jawab secara langsung dengan pihak 

perusahaan, perjanjian yang dibuat dengan pihak perusahaan, dan data-
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data yang diberikan oleh perusahaan. Pihak kreditur tidak terlalu 

memberikan tuntutan kepada perusahan unntuk mengungkapkan 

tanggung jawab sosialnya. Sehingga tinggi atau rendahnya tingkat 

Leverage dalam perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan 

ISR. 

       Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan 

Safira (2016) yang menyatakan bahwa variabel leverage tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitin yang dilakukan oleh Hasanah dkk (2017) dan 

Sulistyawati dan Yuliani (2017). Namun hal tersebut tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk (2016) 

yang menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapasn ISR dan juga penelitian Firmansyah dan Heriyanto 

(2014) yang menyatakan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan 

ISR. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Sosial 

Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan 

akan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting. 

Hasil dari penelitan ini membuktikan bahwa perusahaan yang besar 

akan memiliki akifitas yang banyak banyak, sehingga hal ini selaras 
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dengan kegiatan sosial.Semakin besar ukuran perusahaan, membuat 

perusahaan mendapatkan tekanan dari luar untuk melaporkan 

pertanggung jawaban kegiatan sosial perusahaan dan akan membuat 

perusahaan menjadi perhatian di kalangan stakeholder. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Asmara dan Safira (2016) yang menyatakan bahwa variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siddi dkk, 2017) dan (Rahayu 

dan S, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyawati dan Yuliani, 2017) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. 

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Sosial 

Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profit tinggi 

belum tentu akan melakukan tanggung jawab sosial yang banyak. Hal 

tersebut kemungkinan bisa disebabkan perusahaan yang lebih 

berorientasi pada laba yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki laba 

rendah, perusahaan cenderung berpendapat bahwa pengguna laporan 

akan senang ketika membaca berita atau laporan yang lebih baik 



68 

 

 

 

mengenai kinerja perusahaan pada bidang sosial, namun pada 

perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi perusahaan memiliki 

kecendrungan berpendapat bahwa perusahaan tidak perlu melaporkan 

informasi yang dapat mengganggu kesuksesan perusahaan mengenai 

laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan teori 

stewardship  yang menyatakan bahwa manajer dapat dipercaya, penuh 

tanggung jawab, memiliki integritas dan dapat berperilaku jujur 

terhadap pihak lain atau stakeholder. 

       Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukkan oleh 

Siddi dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa varaibel profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukkan oleh Santoso dan Dhiyaul-haq (2017) dan 

Verawaty dkk (2016) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Namun hal ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukkan oleh Asmara dan Safira (2016) yang 

mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. 

4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan 

Islamic Sosial Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting. Hal ini berarti bahwa tingkat proporsi dewan 

komisaris independen dapat mempengaruhi proses pengwasan yang 
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dilakukan oleh dewan komisaris terhadap kinerja manajeman akan 

semakin objektif. Ketika pengawasan telah dilakukan secara objektif 

akan memberikan dampak pada pengelolaan perusahaan yang dilakukan 

dengan cara yang baik dan pihak manajemen dapat melakukan 

pengungkapan informasi secara luas termasuk dalam pengungkapan 

ISR. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa 

manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. 

       Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitain (Hidayah dan 

Wulandari, 2017) yang mengungkapkan bahwa varaibel dewan 

komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil 

penelitian ini pun sejalan dengan hasil penelitian (Baidok dan Septiarini, 

2016) dan (Fericha, 2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Namun 

hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Islamic 

Sosial Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social 

reporting. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi kepemilikan saham 

institusi yang besar tidak mampu mengawasi atau memantau kinerja 

manajemen yang berkaitan dengan dewan direksi yang dalam hal ini 
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tidak dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial atau 

pengungkapan Islamic social reporting. Hal tersebut diduga bahwa 

kepemilikan institusional hanya memaksimalkan keuntungan pribadi 

tanpa peduli terhadap tanggung jawab untuk stakeholder lainnya. Selain 

itu, hal tersebut didugan bahwa institusi lain yang memiliki saham di 

perusahaan masih sedikit, sehingga belum adanya pengawasan yang 

optimal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

         Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nugraheni dan 

Yuliani (2017) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil 

penelitian ini pun sejalan dengan penelitian Usamah dan Andayani 

(2017) dan Mais dan Engkur (2018). Namun tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukkan oleh Santoso dan Dainul-haq (2017) yang 

mengungkapkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. 

6. Pengaruh Kinerja Lingkunga terhadap Pengungkapan Islamic Sosial 

Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis keenam membuktikan bahwa kinerja 

lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social 

reporting. Hal ini mengindikasikan program peringkat kinerja 

lingkungan yang dilakukkan oleh  pemerintah tidak memicu 

perusahaaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap 

kegiatan sosial dan lingkungan. Hal tersebut diduga bahwa peran 
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perusahaan dalam kegiatan lingkungan dianggap tidak begitu banyak, 

sehingga dalam laporan tahunan tidak banyak yang diungkap oleh 

perusahaan mengenai kinerja lingkungan, selain itu baik atau buruknya 

kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan 

mempengaruhi tanggung jawab sosail. Jadi perusahaan yang telah 

melakukan kinerja lingkungannya dengan baik belum tentu dapat 

meningkatkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah 

dilakukan dalam pembuatan laporan tahunan.   

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Siddi dkk (2017) yang 

mengungkapkan bahwa variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukkan oleh Alfianita dkk (2017) dan Rahayu dan S 

(2018) yang mengungkapkan bahwa kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) yang 

menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. 

 

 

 


