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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data tentang pengungkapan 

Islamic social reporting (ISR) ditinjau dari karakteristik perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode tahun 

2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa Firm Size (Ukuran 

Perusahaan) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Artinya 

dalam hal ini semakin besar suatu perusahaan maka 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) perusahaan yang 

dibuat cenderung semakin luas. 

2. Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR), artinya perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas tinggi belum tentu mengungkapkan Islamic Social 

Reporting (ISR) karena perusahaan lebih berorientasi pada laba 

semata dan manajemen lebih tertarik untuk fokus pada 

pengungkapan informasi keuangan saja. 

3. Penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan. Artinya jika likuiditas tinggi 

maka pengungkapan ISR akan menurun sehingga terdapat 

hubungan yang tidak searah. Hal ini dikarenakan pengungkapan 

ISR masih bersifat pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure) sehingga perusahaan yang likuiditas tinggi memilih 

untuk memenuhi hutang jangka pendek daripada mengeluarkan 

biaya untuk pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).  

4. Penelitian ini membuktikan bahwa leverage tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR), artinya perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi belum tentu mengungkapkan Islamic Social 

Reporting (ISR) dengan luas, perusahaan lebih memilih untuk 

membayar hutang kepada kreditur daripada mengeluarkan biaya 

untuk pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 
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B. Keterbatasan 
Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian dan kendala 

yang dihadapi peneliti. Keterbatasan ini yang sebaiknya dilakukan 

perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan 

tersebut diantaranya: 

1. Hasil uji adjusted R² hanya menunjukkan angka yang masih 

terbilang rendah yaitu sebesar 40%, dan menunjukkan masih 

ada sebesar 60% variabel lain yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan ISR. 

2. Adanya subjektifitas penulis dalam menentukan dan 

mengidentifikasi 

pengungkapan indeks ISR. Hal ini karena tidak adanya 

ketentuan standar yang digunakan sebagai dasar atau referensi 

sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang 

sama dapat berbeda untuk setiap peneliti. 

 

C. Saran-saran 
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian yang telah 

disebutkan diatas, maka saran untuk peneliti selanjutnya 

diantaranya: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

baru agar pengaruh variabel lain di luar model dapat 

diungkapkan dan dapat lebih memperkuat hasil penelitian. 

2. Untuk mengurangi subjektifitas peneliti, harus ada diskusi 

diantara para ahli di bidang yang sama atau  di antara peneliti 

lain yang pernah meneliti tentang pengungkapan indeks ISR. 

 

D. Penutup 
Segala puji syukur penulis ucapkan dan panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberi rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta 

salam tetap dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung 

Muhammad SAW, yang telah membawa kebenaran serta rahmat 

diseluruh alam. Dengan selesainya skripsi ini penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan sehingga 

perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu 

penulis dengan rendah hati mengharap saran konstruktif demi 

melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Akhirnya hanya kepada 

Allah SWT penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala 

kesalah dan kekhilafan dalam penulis ini. semoga skripsi ini dapat 
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bermanfaat khususnya bagi pemilik dan para pembaca pada 

umumnya. 

 

 


