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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 

telah dilakukan tentang pengaruh pengungkapan Islamic Social 

Reporting dengan pendekatan variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, Islamic governance, komposisi dewan komisaris 

independen, dan umur perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia pada periode 2011-2015, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 

seluruh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, Islamic 

governance, komposisi dewan komisaris independen dan 

umur perusahaan, secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 

2011-2015, 

2. Berdasarkan uji-t variabel profitabilitas tidak dapat 

berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan 

Islamic Social reporting dengan nilai probabilitas, 0, 3155, 

nilai probabilitas tersebut lebih tinggi dari nilai signifikan 

0,005.   

3. Berdasarkan uji-t variabel ukuran perusahaan, dapat 

berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan 



132 

 
Islamic Social reporting pada perbankan syariah di 

Indonesia periode tahun 2011-2015 dengan nilai 

probabilitas 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih 

rendah dari nilai signifikan 0,005.   

4. Berdasarkan uji-t variabel Islamic Governance tidak dapat 

berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan 

Islamic Social reporting pada perbankan syariah di 

Indonesia periode tahun 2011-2015 dengan nilai 

probabilitas 0,6163, nilai probabilitas tersebut lebih tinggi 

dari nilai signifikan 0,005. 

5. Berdasarkan uji-t variabel komposisi dewan komisaris 

independen dapat berpengaruh secara parsial terhadap 

tingkat pengungkapan Islamic Social reporting pada 

perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2011-2015 

dengan nilai probabilitas 0,000 yang berarti bahwa nilai 

tersebut lebih rendah dari nilai signifikan 0,005.   

6. Berdasarkan uji-t variabel umur perusahaan, dapat 

berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengungkapan 

Islamic Social reporting pada perbankan syariah di 

Indonesia periode tahun 2011-2015 dengan nilai 

probabilitas 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih 

rendah dari nilai signifikan 0,005.   
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5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat membuat pengembangan 

atas indeks ISR agar dapat memiliki batasan yang jelas 

untuk setiap indikatornya, sehingga peneliti mudah 

dalam menginterprestasikan maksud yang ada dalam 

item-item pengungkapan tersebut. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah sumber-sumber 

informasi dari pengungkapan lainnya, sehingga dapat 

lebih menggambarkan kondisi perusahaan dan dapat 

meningkatkan kualitas penelitian. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor 

lain yang mungkin dapat berpengaruh pada 

pengungkapan Islamic Social Reporting yang belum 

pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. 

5.3 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

antara lain adalah: 

1. Indeks ISR yang digunakan hanya dari indeks ISR 

Othman et al (2009) sehingga unsur pengungkapan 

tentang prinsip syariah masih kurang banyak. 
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2. Sumber informasi yang menjadi bahan melakukan 

content analysis hanya berasal dari laporan tahunan 

perusahaan, sehingga masih kurang memberikan 

informasi secara menyeluruh tentang perusahaan. 

5.4 Penutup 

Puji syukur Alhamdulilah penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, taufik dan hidayah-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Islamic Governance, Umur Perusahaan, Komposisi 

Dewan Komisaris Independen, Terhadap Tingkat Pengungkapan 

Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia 

Tahun 2011-2015“. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 

kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan 

syafa’atnya kelak di hari kiamat, penulis menyadari meskipun 

dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, 

namun dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekeliruan. Hal 

itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan 

yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan 

yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Semoga skripsi 

ini dapat diterima untuk memperoleh, dan melengkapi syarat-

syarat memperoleh gelar sastra 1 (satu). Akhirnya, penulis hanya 

berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, 
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bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Amin.   

 

 


