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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Perkembangan ekonomi Islam di perbankan syariah Indonesia 

mendorong masyarakat Muslim akan pentingnya pelaksanaan, pelaporan, dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan perbankan syariah dengan 

pengukuran berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu islamicity performance 

index terhadap tingkat pengungkapan islamic social reporting yang dilakukan 

oleh bank syariah tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa 

kinerja keuangan yang diukur berdasarkan islamicity performance index 

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan islamic social reporting 

bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan implementasi prinsip-prinsip 

syariah akan mempengaruhi pengungkapan islamic social reporting bank syariah. 

Secara parsial menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1. Secara parsial profit sharing ratio tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

islamic social reporting. Menurut Maisaroh (2015) pembiayaan profit 

sharing lebih kecil daripada pembiayaan jual beli lainnya. Pendapatan atas 

bagi hasil kurang mampu mengoptimalkan perusahaan dalam mendapatkan 

laba. Hal ini menyebabkan profit sharing tidak mempengaruhi pengungkapan 

islamic social reporting. 
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2. Secara parsial zakat performance ratio tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan islamic social reporting. Zakat perusahaan yang dikeluarkan 

bank syariah masih relatif kecil. Dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial 

tidak hanya berasal dari zakat perusahaan saja melainkan dari dana sosial 

lainnya. 

3. Secara parsial equitable distribution ratio berpengaruh terhadap 

pengungkapan islamic social reporting. Dengan distribusi pendapatan yang 

adil kepada para pemangku kepentingan akan mempengaruhi luas 

pengungkapan islamic social reporting bank syariah. 

4. Secara parsial director-employee welfare ratio berpengaruh terhadap 

pengungkapan islamic social reporting. Pengalokasian manfaat untuk 

kesejahteraan karyawan maupun direktur secara adil sesuai kinerja masing-

masing akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja. Kinerja yang 

baik akan meningkatkan pengungkapan islamic social reporting bank syariah 

secara lebih luas. 

5. Secara parsial islamic investment vs non islamic investment tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan islamic social reporting. Hal ini dikarenakan masih 

minimnya pemahaman masyarakat tentang investasi halal. Jadi besar kecilnya 

investasi halal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social 

reporting. 

6. Secara parsial  islamic income vs non islamic income tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan islamic social reporting. sumber utama aktivitas 

tanggung jawab sosial bank syariah adalah berasal dari dana kebajikan dan 
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dana sosial lainnya yang dihimpun oleh bank syariah. Jadi untuk pendapatan 

operasional bank tidak akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial bank syariah. 

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini saran yang diajukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perbankan syariah, agar dapat diambil langkah-langkah antisipasi dalam 

mempertahankan islamic social reporting. 

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel dan 

memperpanjang periode atau rentang waktu penelitian, serta hendaknya 

menambah sampel penelitian pada lembaga keuangan syariah yang terdaftar 

di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel syariah 

lainnya. 


