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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance 

dan Profitabilitas  terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Profitabilitas yang digunakan adalah ROA (Return On Assets) dan 

pengungkapan CSR yang digunakan adalah pengungkapan dengan menggunakan Indeks ISR.  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang dikategorikan 

sebagai Bank Umum Syariah dengan sampel sebanyak delapan Bank Umum Syariah yang 

sesuai kriteria. Periode pengamatan yang dilakukan selama lima tahun dari tahun 2009-2013. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik 

dan untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan frekuensi 

rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Islamic 

Social Reporting. Sedangkan komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan 

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

pengawas syariah, profitabilitas, dan kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

 

Kata kunci : corporate governance, profitabilitas, islamic social reporting, bank umum 

syariah   

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas 

maupun kualitas dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya. Dan semakin banyaknya 

perusahaan di Indonesia yang menggunakan standar Global Reporting Initiative Index 

(Indeks GRI) dalam melakukan pelaporan CSR (Darwin, 2007). Hal ini terlihat dari semakin 

maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR dalam  laporan keuangan tahunan 

(Fitria dan Hartanti, 2010).  
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Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang 

menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan 

tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami. Sejalan dengan 

makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka makin meningkat pula 

keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah terutama pelaporan sosial 

pada perusahaan atau lembaga berbasis syariah. Dengan adanya kebutuhan mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan atau lembaga syariah, maka saat ini 

marak diperbincangkan mengenai Islamic Social Reporting (ISR). Pelaporan tanggung jawab 

sosial bersifat syariah dikembangkan dengan menggunakan Islamic Social Reporting Index. 

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi 

kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan 

lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh 

suatu entitas Islam (Othman et al, 2010).  

Mengingat industri perbankan syariah di dunia termasuk di Indonesia dan di Malaysia 

saat ini sedang tumbuh pesat, ditambah isu praktik dan pengungkapan CSR yang makin 

marak, maka penting dilakukan penelitian mengenai praktik pengungkapan kinerja sosial 

pada bank syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif yang sesuai dengan kaidah Islam yaitu 

Islamic Social Reporting Index (ISR) untuk mendukung praktik tanggungjawab sosial dan 

syariah di Indonesia.  

Corporate Social Responsibility (CSR) juga memiliki kaitan erat dengan good corporate 

governance. Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan yang kuat dalam 

dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain (Murwaningsari 2009). CSR berorientasi 

kepada para stakeholders, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama good corporate 

governance yaitu responsibility, sedangkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Corporate Governance sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan stakeholders 

telah dilindungi (Said et, al., 2009). Corporate governance diharapkan dapat berfungsi 

sebagai alat pemberi keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima 

keuntungan atas dana yang mereka investasikan pada perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus melakukan pengungkapan terhadap aspek-aspek kinerja ekonomi, sosial, 

lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas terhadap para investor 

dan stakeholders. Sehingga penerapan konsep Good Corporate Governance diharapkan dapat 

meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 

2009). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komponen-komponen Good 

Corporate Governance terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak diantaranya bagi peneliti selanjutnya dapat menambah literatur dan menjadi 

bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai 

pengungkapan kinerja sosial / tanggung jawab sosial sesuai syariah (ISR) serta pengaruhnya 



terhadap Good Corporate Governance dan Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia. 

Bagi perusahaan agar dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaan bank syariah sehingga 

dapat meningkatkan tanggung jawab sosial di luar perusahaan terutama dalam pengembangan 

praktik pengungkapan tanggung jawab sosial sesuai syariah. 

 

LANDASAN TEORI  

Secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yag dilakukan oleh 

perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh 

aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan 

(Wibisono, 2007).  

Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi 

perusahaan mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia yang semakin 

pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan 

nasional yang modalnya dari negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak 

swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan negara manapun, 

perusahaan patungan antara pihak asing dengan negara dalam bentuk perusahaan penanaman 

modal asing di Indonesia. 

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin 

meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (Islamic 

Social Reporting atau ISR). Salah satu cara menilai pelaporan tanggung jawab sosial 

perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan Indeks Islamic Social Reporting (ISR). 

Islamic Social Reporting (ISR) menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. 

Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang 

menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. 

Indeks ISR mengungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti 

zakat, status kepatuhan syariah, dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar 

serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan 

peribadatan di lingkungan perusahaan. Terdapat enam tema dalam indeks ISR 

(Othman,et.al,2010) : 

1. Investasi dan Keuangan  

2. Produk dan Jasa 

3. Tenaga Kerja 

4.  Sosial  

5. Lingkungan 

6. Tata Kelola Organisasi 

 

 

 

 

 

 



KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS                              

Adapun kerangka pemikiran dari masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut. 

Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun beberapa hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

1. Ukuran Dewan Komisaris dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Semakin banyak dewan komisaris dalam perusahaan maka semakin banyak 

kontribusi dan saran kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan tanggung 

jawab sosial perusahaannya yang lebih luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap                       

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah. 

 

2. Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Tingkat Pengungkapan Islamic 

Social Reporting. 

Komisaris independen juga dianggap sebagai alat untuk memantau perilaku 

dewan direksi (manajemen), sehingga mengakibatkan lebih banyak pengungkapan 

sukarela tentang informasi perusahaan (Huafang dan Jianguo, 2007; Rosenstein dan 

Wyatt, 1990 ; Said, et al., 2009; Nurkhin, 2009; Khan, 2010). Selain itu, Forker 

(1992) dalam Said, et al. (2009) menemukan bahwa dewan dengan persentase lebih 

Ukuran Dewan Komisaris 

(X1) 

Ukuran Dewan Pengawas 

Syariah (X6) 

Kualitas Auditor (X8) 

Frekuensi rapat Komite 

Audit (X5) 

Komposisi Dewan  

Komisaris Independen (X2) 

 

Profitabilitas (X9) 

Frekuensi rapat Dewan 

Pengawas Syariah (X7) 

Ukuran Komite Audit (X4) 

Frekuensi rapat Dewan 

Komisaris (X3) 
Tingkat 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting  ( ISR )  (Y) 



besar dalam dewan komisaris meningkatkan pemantauan kualitas pengungkapan 

finansial dan social. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut:  

   H2 : Komposisi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh  positif terhadap 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah.  

 

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat-

rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi 

dan implementasinya. Frekuensi rapat Dewan Komisaris akan mengakibatkan 

efektivitas pengawasan sehingga kinerja perusahaan akan semakin bagus. Jika kinerja 

perusahaan semakin bagus maka perusahaan dalam melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial akan semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

      H3 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif  terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah.  

 

4. Ukuran Komite Audit dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Ukuran komite audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja 

perusahaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, 

maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak 

akan semakin efektif. Semakin besar ukuran komite audit maka kinerja perusahaan 

akan semakin bagus dan pengungkapan kinerja sosial (tanggung jawab sosial) 

perusahaan semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 H4 : Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada bank syariah.  

 

5. Frekuensi Rapat Komite Audit dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah 

pertemuan formal dan informal. Pertemuan dilaksanakan untuk mengevaluasi 

kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Salah satu 

kegiatan rapat Komite Audit adalah menelaah atas informasi keuangan yang akan 

dipublikasikan dan informasi keuangan lainnya. Apabila Komite Audit semakin 

intens untuk melakukan pertemuan atau rapat, maka pengungkapan informasi laba 

perusahaan akan semakin transparan, termasuk dalam informasi pengungkapan 

informasi sosial perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

  H5 : Frekuensi rapat Komite Audit memiliki pengaruh positif  terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah. 

 

 



6. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

DPS memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. 

DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena 

DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip 

syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah 

yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Semakin banyak jumlah DPS dapat 

meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai syariat 

Islam sehingga karakteristik DPS dapat mempengaruhi pengungkapan CSR bank 

syariah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

     H6 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah.  

 

7. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Tingkat Pengungkapan Islamic 

Social Reporting. 

 Salah satu kegiatan rapat DPS adalah memberikan opini-opini mengenai 

semua kegiatan operasional, produk dan penyaluran dana termasuk mengawasi 

kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang bisa diakui sebagai 

bentuk ISR perusahaan. Apabila Dewan Pengawas Syariah semakin intens dalam 

melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi DPS 

akan semakin baik dan pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah serta 

DPS akan sering memberikan kontribusi atau masukan-masukan kepada pihak 

manajemen dalam hal penyaluran dana CSR sehingga pengungkapan CSR akan lebih 

luas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

 H7 : Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif  terhadap 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah.  

 

8. Kualitas Auditor dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Becker et al., (1998) dalam 

Benardi et al., (2008) ditemukan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran 

besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi 

yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi dan kredibilitas dibanding 

KAP ukuran kecil. Dengan demikian, perusahaan yang diaudit oleh KAP yang 

berukuran besar maka perusahaan dalam mengungkapkan kinerja sosialnya juga akan 

semakin luas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut : 

      H8 : Kualitas Auditor  memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada bank syariah.  

 

9. Profitabilitas dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Oleh 



karena itu, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih 

tinggi akan melakukan ISR secara lebih luas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H9 : Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada bank syariah. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian  ini merupakan penelitian kuantitaif. Menururt Punch (1988: 4) 

metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di mana data adalah dalam 

bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau angka. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang 

dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah berdasarkan data dari www.bi.go.id yaitu 

sebanyak 11 bank umum syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah 8 Bank Umum 

Syariah.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 

Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:  

1. Bank Umum Syariah pada periode 2009-2013 yang menerbitkan laporan 

tahunannya melalui website masing-masing perusahaan.  

2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosialnya 

(Corporate Social Responsibility) pada laporan tahunan. 

3. Bank Umum Syariah pada periode 2009-2013 yang tidak mengalami kerugian 

keuangan.  

4. Bank Umum Syariah yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. 

D. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) bank 

umum syariah pada periode 2009-2013 yang dipublikasikan melalui website masing-

masing perusahaan. Data yang digunakan dari laporan tahunan adalah data tata kelola 

perusahaan (corporate governance), data tanggung jawab sosial (Corporate Social 

Responsibility) dan laporan keuangan (financial statement). 

E. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini merupakan teknik 

pengumpulan data kepustakaan atau Library Research. 

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan Islamic 

Social Reporting bank syariah. Indeks ISR dalam penelitian ini menggunakan indeks 

ISR dari penelitian Azhar (2013) yang mengadopsi indeks dari penelitian Othman 

et.al (2010) dan Fitria dan Hartanti (2010) dengan enam tema pengungkapan yaitu 

http://www.bi.go.id/


Investasi dan Keuangan, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan 

Tata Kelola Perusahaan yang terdiri dari 72 item pengungkapan 

Penilaian pengungkapan ISR berupa nilai (skor) yang diperoleh dari analisis 

tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Penilaian indeks ISR 

dilakukan dengan menggunakan scoring dari nilai 0-1, dimana : 

- Nilai 0 jika tidak ada pengungkapan terkait item tersebut,  

- Nilai 1 jika ada pengungkapan terkait item tersebut.  

Apabila seluruh item telah diungkapkan maka nilai maksimal yang dapat dicapai 

adalah sebesar 72. Perhitungan indeks pengungkapan CSR diimplementasikan pada 

pengungkapan ISR sehingga perhitungan ISR dirumuskan sebagai berikut : 

  Jumlah item yang diungkapkan perusahaan 

ISR =  Jumlah item yang diharapkan diungkapkan 

Perusahaan 

 

b. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

secara positif atau negatif (Sekaran, 2010).  

1. Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran Dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan 

Komisaris dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan Good Corporate 

Governance perusahaan. 

2. Komposisi Dewan Komisaris Independen 

Komposisi komisaris independen diukur dengan rasio antara jumlah anggota 

komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris 

yang ada di perusahaan 

Komposisi Dewan  =  jumlah anggota komisaris independen      

Komisaris Independen                    total anggota dewan komisaris  

3. Frekuensi rapat dewan komisaris 

Jumlah rapat Dewan Komisaris diukur dengan melihat jumlah rapat yang 

dilakukan oleh Dewan Komisaris pada laporan Good Corporate Governance 

perusahaan. 

4. Ukuran Komite Audit  

Ukuran Komite Audit diukur dengan menghitung jumlah anggota Komite 

Audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan Good Corporate 

Governance perusahaan. 

5. Frekuensi Rapat Komite Audit 

Jumlah rapat Komite Audit diukur dengan melihat jumlah rapat yang 

dilakukan oleh Komite Audit pada laporan Good Corporate Governance 

perusahaan. 

 

 



6. Ukuran Dewan Pengawas Syariah 

Ukuran dewan pengawas syariah diukur dengan dengan menghitung jumlah 

anggota DPS perusahaan yang tercantum pada laporan Good Corporate 

Governance perusahaan. 

7. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah 

Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah diukur dengan melihat jumlah rapat 

yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada laporan Good Corporate 

Governance perusahaan. 

8. Kualitas Auditor 

Serupa dengan penelitian Benardi et al., (2008) penilaian kualitas auditor 

berdasarkan ukuran KAP yang diukur dengan menggunakan scoring 0-1, dimana 

skor 1 untuk KAP big four dan 0 untuk KAP non big four.  

9. Profitabilitas 

Variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on 

Asset (ROA). ROA dipilih karena merupakan rasio profitabilitas yang dapat 

menggambarkan kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan. 

Return on =       laba setelah pajak                                                                           

Asset     total aktiva 

 

METODE ANALISIS DATA 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan suatu data yang dilihat dari 

mean, median, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum (Ghozali, 2006). 

Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami dan mendeskripsikan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. 

2. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi 

yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk 

memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Beberapa 

uji asumsi klasik yang digunakan adalah : 

a. Uji Normalitas  

b. Uji Multikolinieritas 

c. Uji Heteroskedastisitas 

d. Uji Autokorelasi  

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, 

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

ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, kualitas 



auditor, dan profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Model 

regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah: 

     ISR  = a + b1UDK + b2KDKI + b3FRDK + b4UKA + b5FRKA +  

                B6UDPS + b7FRDPS +b8KA + b9PROF + e 

b. Uji Ketepatan Model 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ( adjusted R
2
) bertujuan untuk menguji tingkat keeratan 

atau keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat 

dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)  

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).  

3. Uji Hipotesis 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α = 5%).  

HASIL PENELITIAN  

A. Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh good corporate governance dan 

profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank 

Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah di Indonesia 

yang dikategorikan sebagai bank umum syariah berdasarkan data dari www.bi.go.id. Dari 

populasi tersebut kemudian diambil sampel dengan sesuai kriteria yang telah ditentukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka didapatkan 8 perusahaan yang terpilih sebagai 

sampel. Sampel yang terpilih berdasarkan perusahaan yang menerbitkan laporan 

tahunannya dan  kelengkapan data yang digunakan pada laporan tahunan perusahaan pada 

periode 2009 – 2013 sehingga jumlah sampel menjadi 29 sampel. Kemudian dilakukan 

pengujian outliers sehingga menjadi 20 sampel.  

B. Statistik Deskriptif 

Tabel 1. 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UDK 20 3,00 6,00 3,7500 1,25132 

KDKI 20 ,50 ,60 ,5750 ,04443 

FRDK 20 3,00 19,00 10,0000 3,49436 

UKA 20 2,00 4,00 3,0000 ,45883 

FRKA 20 3,00 27,00 8,8000 6,96306 

http://www.bi.go.id/


UDPS 20 2,00 3,00 2,3500 ,48936 

FRDPS 20 7,00 22,00 14,1500 3,82891 

KA 20 ,00 1,00 ,6000 ,50262 

ROA 20 ,000 ,016 ,00778 ,003879 

ISR 20 ,21 ,46 ,3265 ,08543 

    Sumber : Data diolah, 2014 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 tersebut, maka hasil interpretasinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai minimum sebesar 3,00, nilai 

maksimum sebesar 6,00, mean sebesar 3,7500 dan standar deviasi sebesar 1,25132.  

2. Variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 

0,50 , nilai maksimum sebesar 0,6 , mean sebesar 0,5750 dan standar deviasi sebesar 

0,04443.  

3. Variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris memiliki nilai minimum sebesar 3,00 , 

maksimum sebesar 19,00 ,mean sebesar 10,0000 dan standar deviasi sebesar 

3,49436.  

4. Variabel Ukuran Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai 

maksimum sebesar 4,00 , mean sebesar 3,0000 dan standar deviasi sebesar 0,45883.  

5. Variabel Frekuensi Rapat Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 3,00 , nilai 

maksimum sebesar 27,00 , mean sebesar 8,8000 dan standar deviasi sebesar 6,96306.  

6. Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum sebesar 2,00 , 

nilai maksimum sebesar 3,00 , mean sebesar 2,3500 dan standar deviasi sebesar 

0,48936.  

7. Variabel Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum sebesar 

7,00 , nilai maksimum sebesar 22,00 , nilai mean sebesar 14,1500 dan standar deviasi 

sebesar 3,82891.  

8. Variabel Kualitas Auditor memiliki nilai minimum sebesar 0,00 , nilai maksimum 

sebesar 1,00, nilai mean sebesar 0,6000 dan standar deviasi sebesar 0,50262.  

9. Variabel ROA memiliki nilai minimum sebesar 0,000 , nilai maksimum sebesar 

0,016 , nilai mean sebesar 0,00778 dan standar deviasi sebesar 0,003879.  

10. Variabel Islamic Social Reporting (ISR) memiliki nilai minimum sebesar 0,21 , nilai 

maksimum sebesar 0,46 , nilai mean sebesar 0,3265 dan standar deviasi sebesar 

0,08543.  

 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tabel 2.  

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel  Kolmogorov 

Smirnov- Z 

p-value  

(Sig.) 

Keterangan  

Unstandardized 

residual 

0,769 0,05 Normal 

  Sumber : Data diolah, 2014 



Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,769 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 2.  

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan 

UDK 0,168 4,727 Tidak ada multikolinieritas 

KDKI 0,104 9,606 Tidak ada multikolinieritas 

FRDK 0,491 2,037 Tidak ada multikolinieritas 

UKA 0,398 2,512 Tidak ada multikolinieritas 

FRKA 0,468 2,136 Tidak ada multikolinieritas 

UDPS 0,254 3,940 Tidak ada multikolinieritas 

FRDPS 0,373 2,681 Tidak ada multikolinieritas 

KA 0,356 2,809 Tidak ada multikolinieritas 

ROA 0,429 2,331 Tidak ada multikolinieritas 

Sumber : Data diolah, 2014 

   

Berdasarkan dari hasil tabel 4.4 tersebut, menunjukkan bahwa nilai sembilan 

variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas, 

maka model regresi yang ada layak untuk dipakai.  

3. Uji Heteroskedisitas 

Gambar 1. 

Hasil Uji Heteroskedisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2014 

 

Berdasarkan dari hasil gambar 4.1, menunjukkan bahwa tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami heteroskedisitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 3. 

Hasil Uji Durbin Watson 

Model Durbin Watson Keterangan 

1 1,440 Terjadi autokorelasi  

Sumber : Data diolah, 2014 



Berdasarkan hasil tabel 4.5 tersebut, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 

sebesar 1,440 dengan batas (du) sebesar 2,704 dan dl sebesar 0,416. Jika dihubungkan 

dengan ketentuan uji Durbin Watson yaitu dw > (4-dl) maka 1,440 lebih besar dari 

1,296 (4-dl). Sehingga disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi negatif.  

 Namun, untuk mengatasi permasalahan diatas maka dilakukan sebuah uji run 

test terhadap model regresi tersebut. Dalam uji run test suatu model regresi 

dinyatakan tidak mengalami autokorelasi jika menunjukkan nilai signifikan lebih 

besar 0,05 ( sig. > 0,05 ). Adapun hasil uji run test dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.  

Tabel 4. 

Hasil Uji Run Test 

 

Variabel Asymp. Sig. Taraf signifikan Keterangan  

Unstandardized 

Residual 

0,818 0,05 Tidak terjadi 

autokorelasi 

Sumber : Data diolah, 2014 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.6 tersebut, telah menunjukkan nilai signifikan 

sebesar 0,818 dimana 0,818 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tersebut tidak mengalami autokorelasi. 

 

D. Hasil Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan untuk mengetahui 

koefisien variabel independen antara lain UDK, KDKI, FRDK, UKA, FRKA, UDPS, 

FRDPS, KA, dan ROA. Adapun hasil regresi linier berganda adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Sig.  Taraf 

Signifikan 

Keterangan  

UDK 0,120 0,000 0,05 Signifikan 

KDKI 1,714 0,007 0,05 Signifikan 

FRDK -0,001 0,694 0,05 Tidak signifikan 

UKA -0,054 0,055 0,05 Tidak signifikan 

FRKA 0,007 0,001 0,05 Signifikan 

UDPS -0,028 0,357 0,05 Tidak signifikan 

FRDPS 0,009 0,013 0,05 Signifikan 

KA 0,042 0,112 0,05 Tidak signifikan 

ROA -5,355 0,089 0,05 Tidak signifikan 

 R Square  : 0,928 

 Adjusted R Square : 0,864 

 F hitung  : 14,399 

      Sumber : Data diolah, 2014 

2. Uji Ketepatan Model 

a. Analisis Koefisien Determinasi  

Berdasarkan hasil tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi (adjusted R-square)
2
 sebesar 0,864 sehingga dapat disimpulkan bahwa 



variabel UDK, KDKI, FRDK, UKA, FRKA, UDPS, FRDPS, KA, dan ROA 

memiliki pengaruh sebesar 86,4% terhadap variabel ISR sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 13,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Berdasarkan hasil tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa nilai    F-hitung sebesar 

14,399 dimana F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 2,39 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

hubungan atau pengaruh dari variabel UDK, KDKI, FRDK, UKA, FRKA, UDPS, 

FRDPS, KA, dan ROA terhadap variabel ISR. 

3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5, dapat diketahui berpengaruh atau tidak 

variabel UDK, KDKI, FRDK, UKA, FRKA, UDPS, FRDPS, KA, dan ROA terhadap 

variabel ISR. Adapun interpretasi dari hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK) memiliki nilai signifikan sebesar 

0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa 

variabel ukuran dewan komisaris (UDK) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

ISR. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. 

2. Variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI) memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,007. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI) 

tidak berpengaruh terhadap variabel ISR. Dengan demikian, H2 dalam penelitian 

ini diterima. 

3. Variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK) memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,694. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat dewan komisaris (FRDK) tidak 

berpengaruh terhadap variabel ISR. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini 

ditolak. 

4. Variabel Ukuran Komite Audit (UKA) memiliki nilai signifikan sebesar 0,055. 

Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa 

variabel ukuran komite audit (UKA) tidak berpengaruh terhadap variabel ISR. 

Dengan demikian, H4 dalam penelitian ini ditolak. 

5. Variabel Frekuensi Rapat Komite Audit (FRKA) memiliki nilai signifikan sebesar 

0,001. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa 

variabel frekuensi rapat komite audit (FRKA) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel ISR. Dengan demikian, H5 dalam penelitian ini diterima. 

6. Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,357. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) tidak 

berpengaruh terhadap variabel ISR. Dengan demikian, H6 dalam penelitian ini 

ditolak.  

7. Variabel Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (FRDPS) memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,013. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat dewan pengawas syariah (FRDPS) 



tidak berpengaruh terhadap variabel ISR. Dengan demikian, H7 dalam penelitian 

ini diterima. 

8. Variabel Kualitas Auditor (KA) memiliki nilai signifikan sebesar 0,112. Nilai 

signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa variabel 

kualitas auditor (KA) tidak berpengaruh terhadap variabel ISR. Dengan demikian, 

H8 dalam penelitian ini ditolak. 

9. Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikan sebesar 0,089. Nilai 

signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap variabel ISR. Dengan demikian, 

H9 dalam penelitian ini ditolak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk variabel UDK, 

KDKI, FRKA, dan FRDPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. 

Sedangkan untuk variabel FRDK, UKA, UDPS, KA, dan ROA tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR.  

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari 

laporan tahunan perusahaan sehingga tidak semua item dalam daftar pengungkapan 

CSR dengan menggunakan indeks ISR diungkapkan secara jelas sehingga masih 

kurang dalam memberikan informasi.   

2. Jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit yaitu 20 sampel perusahaan perbankan 

syariah pada periode 2009-2013.  

3. Terdapat unsur subjektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan, karena tidak 

adanya suatu ketentuan baku yang dapat dijadikan standar dan acuan, sehingga 

penentuan indeks untuk indikator indeks ISR yang sama dapat berbeda jumlah 

itemnya antar setiap peneliti. 

 

C. SARAN 

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah sumber-sumber informasi pengungkapan 

lainnya sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Sumber informasi 

lainnya dapat dperoleh dari laporan-laporan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

seperti koran, majalah, internet dan informasi lainnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan sampel yang lebih luas tidak hanya 

mencakup perusahaan perbankan syariah tetapi perusahaan lainnya misalnya seperti 

perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index, dan Daftar Efek Syariah. 

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang luas.  



3. Bagi peneliti selanjutnya untuk diharapkan menggunakan indeks ISR yang lebih baku 

dan sudah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga regulator lainnya.  
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