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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna untuk mendapatkan
gambaran yang jelas dan memberikan dalam memahami
skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dan makna
dari judul penelitian ini.dengan penegasan tersebut
diharapkan tidak ada kesalah pahaman dari arti judul.
Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Profitabilitas,
Ketergantungan Hutang, Kinerja Keuangan Yang
diukur Dengan Metode Ekonomic Value Added
Terhadap Luas Pengungkapan Islamic Corporate
Sosial Responsibility (Studi Perusahaan Yang
Terdaftar Dijakarta Islamic Index Periode 2010-2019)
1. Pengaruh adalah sebuah kekuatan yang ada atau timbul
dari Sesutu seperti watak, orang, atau benda yang turut
membentuk kepercayaan atau yang bisa membawa
perubahan pada diri sendiri atau sebuah kelompok. Dalam
pengaruh pada pengertian ini adalah penulis ingin melihat
bagaimana sebuah pengaruh dari variabel bebas seperti
profitabilitas, ketergantungan hutang, kinerja keuangan
yang diukur dengan metode ekonomiv value added
terhadap variabel terikat yaitu luas pengungkapan Islamic
Corporate Sosial Responsibility 1
2. Profitabilitas adalah sebuah kemampuan dari sebuah
perusahaan yang bisa menghasilkan laba. laba tersebut
diperoleh dari modal yang dimilikinya. Merupakan
sebuah hasil bersih dari serangkaian kebijkan dan
keputusan untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu
perusahaan haruslah berada dalam sebuah keadan yang
saling menguntungkaan 2
3. Ketergantungan hutang adalah sebuah rasio yang diwakili
oleh leverage yang merupakan sebuah total dari hutang
terhadap sebuah rata-rata ekuitas dari sebuah pemegang
saham yaitu sebuah rasio ini digunakan untuk
1

Nina Rahmayanti”Manajemen Pelayanan Prima(Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),h,39
Permata,‟Analisis Pengaruh Pembiayayan Mudarabah dan Musyaarakah terhadap
tingkat profitabilitas (retrun On Equity),Vol,2,Nomor1, (2014)h,2
2

memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana
sebuah struktur modal yang dimiliki perusahaan bisa
dilihat dari sebuah tingkat resiko tertagihnya sesuatu
utang 3
4. Kinerja keuangan adalah sebuah penilaian suatu yang
secara periode dari sebuah aktivitas sebuah operasional
suatu bagian organisasi dan karyawan berdasarkan
sebelumnya. Kinerja keuangan merupakan kata umum
untuk menggambarkan suatu keberhasilan dan kesuksesan
suatu perusahaan kinerja keuangan yang baik akan
menunjukan bahwa perusahaan dikelola dengan baik4
5. Metode economic value added adalah sebuah nilai tambah
yang dihasilkan suatu perusahaan dengan memperhatikan
biaya dari sebuah modal yang meningka. Karena dengan
biaya modal bisa menggambarkan suatu resiko bagi
perusahaan. oleh karena itu para manajer berusaha untuk
berfikir dan bertindak seperti para investor yaitu untuk
memkasimalkan sebuah tingkat pengembalian perusahaan
bisa dimaksimalkan. Pengertian eva tersebut juga yaitu
lab abersih operasional sebelum bunga tetap setelah pajak
(NOPAT) Dikurangi biaya modal berdasarkan WACC
dikali dengan Capital 5
6. Islamic Corporate Sosial Responsibility merupakan
sebuah konsep dari CSR yang menekankan pada
pelaksanan kerohanian sebagai dasar dari suatu kewajiban
bagi perusahaan untuk memiliki sebuah tanggung jawab
social kepada suatu lingkungan yang ada disekitar
lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat 6
7. Jakarta Islamic index adalah sebuah saham syariah yang
pertama kali diluncurkan oleh pasar modal syariah
Indonesia pada tanggal 3 juli 2020 yang hanya terdiri 30

3

Belkaui A Dan P G Kaprik,”Determinan Of the corporate to dislose social
informasi akuntansi and akuntabillity, Vol 2, Nomor 1,(1989),h,36
4
Farida Efiyanti,”Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investasi Dalam
Menaikan Modal, “Jurnal Akuntansi dan Kewajiban ,Vol,3 ,Nomor 2
(September,2019)h,229
5
Waet dan hali “The Relationship EVA ,MVA And Leverage,Vol 12, Nomor 1,(2
Maret,2010)h,39-40
6
Mali ,Soliman AA Dan Amin SM, „Developing and Islamic corporate social
responsibility, Vol, 24, Nomor 4,h,258

saham syariah yang paling likuid yang terdaftar di bursa
efek Indonesia 7
Berdasarkan penegasan judul diatas maka peneliti
menegaskan kembali bahwa maksud dari judul skripsi
tentang Pengaruh .Profitabilitas, Ketergantungan Hutang,
Kinerja Keuangan Yang diukur Dengan Metode Ekonomic
Value Added Terhadap Luas Islamic Corporate social
Responsibility (Studi Perusahaaan Yang Terdaftar di jakarta
Islamic index periode 2010-2019 )
B. Latar Bekang
Beberapa tahun terkahir telah terjadi banyaknya
pelanggaran lingkungan dan sedikit perhatian perusahaan
terhadap masyarakat sekitar di Indonesia. Hal tersebut
merupakan sebuah tanda bahwa perusahaan enggan
menerapakn sebuah tanggung jawab social dengan kualitas
yang baik. Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Gakkum-LHK) dibawah kementrian
lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) Mengawasi
sebanyak 1.2345 perusahaan terkait perizinan dan telah
melakukan penangan terhitung sejak tahun 2019 mendapatkan
hasil lebih dari 3,573 pengaduan yang berhubungan tentang
kurangnua kepekaan dan kepedulian perusahaan terhadap
lingkungan , kementrian LHK juga telah menjatuhkan sanksi
admintransi di lebih dari 1,320 perusahaan, Saknsi tersebut
dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran lingkungan hidup
meliputi pencernaan limbah bahan beracun kebakaran hutan,
dan perkara lain yang telah berada pada tahap persidangan. 8
Masalah tersebut di tandai meski jumlah penganduan
masyrakat dari tahun-ketahun semakin meningkat.
Pengawasan perizinanan yang kemudian ditindaklanjutkan
dengan proses penegakan hokum adimitrasi memberikan
positif terhadap tingkat penatatan industry kehutanan dan
industry perkebunan, industry , infrasktur dan jasa, serta
sector sumber daya alam termasuk industry minyak dan gas
bumi, pertambangan dan energy mengalami peningkatkan
tingkat kepatuhan . hal ini membuktikan bahwa penerapan
7

Jakarta Islamic Index:Https://ww/id.x.co.idx-syariah//indeks-saham syaraiah
Ditjen Gakkum LHK, Laporan Kinerja Tahunan 2019 Direktorat Jendral Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementrian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan,2019
8

sanksi admintransi telah mampu memberikan efek jera
terhadap industry. Atas dampak penerapan sanksi admintransi
juga mendorong perusahaan untuk memperbaiki kalitas
tanggung jawab social lingkunganya. 9
Isu mengenai tanggung jawab social perusahaan atau CSR
(Corporate Sosial Responsibility) Semakin menjadi sorotan
penting dalam beberapa tahun terkahir karena konsep CSR
merupakan inti dari etika bisnis perusahaan. tujuan utama
CSR adalah menjadikan perusahaan bukan hanya pada konsep
single- battom line dalam seuatu catatan keuangan
perusahaan, tetapi juga pada konsep tripel-botttom-line yang
mencakup aspek keunagan kehidupan social serta lingkungan
hidup
Konsep dari CSR kini tidak hanya digunakan dalam
ekonomi konvensional saja melainkan juga berkembangnya
ke dalam ekonomi islam. Konsep CSRdalam islam berkaitan
dengan erat dengan perusahaan yang menjalankan bisnisnya
sesuai syariah dan dapat melakukan tanggung jawab social
terhadap lingkungan sekitarnya secara islami. Perkembangan
ini juga berdampak pada meningkatnya perhatian masyarakat
terhadap intansi atau lemaga syariah. Hal tersebut menjadi
indikasi bahwa kebutuhan masyrakat akan lembaga syariah
semakin besar dari waktu ke waktu . pasar modal syariah
sebagai lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan
pasar syariah pada perusahan ingin berparisipasi dalam pasar
syariah di Indonesia. 10
Di Indonesia perkembangan pasar modal syariah berawal
dan dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari
30 perusahaan syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia
(BEI). Otman dan Ghani mengatakan bahawa pasar modal
syariah yang berkembang begitu cepat memuat perusahaanperusahaan yang masuk kedalam jakarta Islamic index (JJI)
Diekspetasikan untuk menjajikan suatu dimensi yang religi
dalam pengungkapan laporan tahunan yang bertujuan
memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan muslim.
Oleh karena itu dibutuhkan standar sejauh mana perusahan
9

Ibd,h,2
10 Nur Cholfiatul Aeni,‟ Determinan Pengungkapan Islamic Corporate social
responsibility (ICSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeex
Periode 2016-2018, Skripsi Uin Alauddin Makasar,2019,H,2

yang terdaftar di jakarta Islamic index (JII) membuat sebuah
laporan tanggung jawab social yang menyajikan aspek aspek
relgi dalam laporan tahunan dalam menyajikan pemenuhan
kewajiban yang sesuai dengan syariah. 11 Otman (2009)
mengembangkan indeks pengungkapan yang relavan pada
Islamic Corporate Social Resposnibility (ICSR). ICSR yang
merupakan sebuah tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab
social perusahaan syariah yang berisi item-item standar CSR
yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Audting
Oganation For Islamic Financial Institusions) yang
dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti mengenai item-item
CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam. 12
Islamic Corporate Sosial Responsibility pertama kali
ditemukan oleh hanafiah yang menyatakan bahwa adanya
suatu keterbatasan pada pelaporamm social yang
konvensional sehingga ia mengungkapkan kerangka
konseptual yaitu Islamic Corporate Sosial Responsibility
sesuai dengan kententuan syariah yang tidak hanya membantu
dalam pengembalian keputusan bagi pihak muslim melainkan
juga membatu pihak internal dalam perusahaan dalam
melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan
masyarakat. Setiap perusaahan skala besar ataupun kecil yang
ada dalam pelaksanaan operasioanlnya pasti menimbulkan
dampak bagi ehidupan sekitar perusahaan. oleh karena itu
diharapkan perusahan dapt mengungkapan CSR lebih luas lagi
Pasar modal yang tumbuh sangat pesat ditambah maraknya
perusahaan yang melakukan sebuah pengungkapan
pertanggung jawaba social seharusnya sebagai pelaku
ekonomi syariah juga harus melaporkan sebuah tanggung
jawab social yang berbasis syariah.13
Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan
Islamic Corporate Sosial Responsibility adalah profitabilitas
adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
11

Citra Indah Merina, Verawaty,Pengungkapan Indeks Islamic Sosial Resporting
Perusahaan Go Publik yang Listing di jakarta Islamic Index ,Jurnal Ilmiah MBA,
Vol,15,Nomor 1 Agustus 2016,h,71-84
12 Otman ,R, Thani,A,M,d &Ghani ,E.K.”Determinan Of Islamic Sosial Resporting
Among Top Sharia-Approved Companies in bursa Malaysia Research ,Jurnal of
Internasional Studies 12,(10),pp4-2
13

Ibd 141-142

selama periode tertentu dan juga memberikan sebuah
gambaran tentang efektifitas manjemen dalam melaksanakan
kegiatan operasionalnya. 14. dimana perusahaan yang memiliki
kondisi keuangan yang kuat akan mendapatkan tekanan yang
lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih
mengungkapkan pertanggung jawaban social secara luas.
Penelitian raditiya (2012), dan hanafiah dan coke (2005)
menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap CSR
dengan indeks ISR berpengaruh positif dan signifikan . namun
dalam penelitian Suta dan lakisto (2012) serta Rosinan, Arfiin
dan Hamdani (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas
tidak berpengaruh pada luas informasi pada pengungkapan
tanggung jawab social perusahaan yang wajib maupun
sukarela 15
Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan
Islamic corporate social responsibility selanjutnya adalah
ketergantungan hutang adalah sebuah rasio yang digunakan
untuk mengukur seberapa banyak dana yang disupply oleh
pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang
diiperoleh dari kreditur perusahaan atau untuk mengukur
seberapa jauh perusahaan telah dibiayai dengan hutang jangka
panjang. Penelitian Rizkiningsih (2012) menyatakan bahwa
leverage berpengaruh negative
signifikan terhadap
pengungkapan tanggung jawab social perusahan 16. Namun
hasil ini bertentangan dengan astute (2013) yang menunjukan
bahwa leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
pengungkapan Islamic corporate social responsibility.
Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya
menggunakan sebuah aktiva dan sumber dana yang
14

Nur Aini,Yeye Susi;owati, Kentris Indarti , Ratna Fauziuuah Age,”Pengaruh Umur
Perusahaan, Ukuran Perusahaan,Leverage, Lekuiditas,
Profitailitas Dan Kinerja Lingkungan Hidup Tehadap Pengungkapan Islamic Corpoate
Sosial Resporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)
Tahun 2012-2015,Jurnal Dinamika AKuntansi, Keuangan Dan Perbankan ,(Mei
,2017),Hal 67-82
15
Raditiya ,A,R “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tinggkat Penggungkapan
Islamic Sosial Resporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek syariah
(DES),‟‟(2012) ,Skripsi Jakarta :Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
16
Rizkinigsih,”Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social
Resporting (ISR):stud Empirirs Pada bank syariah di indonesia, Malaysia dan negaranegara Gulf cooperation council. Skripsi Universitas Indonesia,(2012 )

menimbulkan beban tetap bagi perushaan. Penelitian
Sembiring (2003) yang menyatakan penelitian ini sesuai
dengan teori agensi dimana perusahaan yang mempunyai
leverage yang tinggi akan mengurangi semua biaya-biaya
termasuk biaya dari pengungkapan agar tidak menjadi sorotan
dari deblother. 17
Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan
Islamic corporate social responsibility selanjutnya adalah
kinerja keuangan yang diukur dengan metode economic value
added . kinerja keuangan itu sendiri merupakan sebuah
pengungkapan dari pendatan dan pengaitan biaya yang
menghasilkan sebuah angka laba yyang lebih unggul
dibandingkan dari arus kas untuk mengevaluasi bagaimana
suatu kinerja keuangan dalam pengungkapan pendapatan
memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam
suatu periode hanya beban yang terikat dengan periode
tertentu. Dalam pengukuran kinerja keuangan ini
menggunakan metode economic value added . Dimana metode
economic value added itu sendiri yang meruapakan suatu
estimasi laba ekonomis usaha yang sebenarnya dan sangat
jauh berbeda dengan laba bersih akuntansi. Dimana laba
akuntansi dikurangi dengan biaya ekuitas semetara. Dalam
perhitungan economic value added biaya ini akan dikeluarkan.
Dalam penelitian Alifa Rutrnaya(2012) menemukan bahwa
kinerja keuangan yang diukur dengan metode economic value
added terhadap luas pengungkapan tanggung jawab social
perusahaan mempunyai pengaruh dikarenakan dalam eva
digunakan untuk mebgukur nilai tambah yang dihasilkan
perusahaan dengan memperhatika biaya modal yang
meningkatkanya. Perusahaan yang berhasil memaksimalkan
nilai tambah ekonomi berarti perusahan tersebut memperkecil
tingkat resiko cenderung melaporkan tanggung jawab social
perusahaan18

17

Harapan Sopiyan ,Safitri,Teori Akuntansi Edisi Revis(Jakarta: Pt:Raja Grafindo
Persada,2007),h,2
18
Aditiyana Dan Gustiana, Analisis Pengaruh Islamic Sosial Responsibility Terhadap
Ekonomic value added dan Market value added studi pada kasus perusahaan sub
sector industry Rokok yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2016,Jurnal
UPB Vol,7, No,1,2019

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas
peneluis ingin meneliti skripsi dengan judul „‟Pengaruh
Profitabilitas, Ketergantungan Hutang, Kinerja Keuangan
Yang diukur dengan Metode Ekonomic value Added Terhadap
Luas Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility
Studi Peusahan Yang Terdaftar Dijakarta Islamic Index
Periode 2010-2019”
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah
Dari urain latar belakang yang dijelaskan diatas oleh
penulis maka dapat di indetifkasi sebuah permasalahan yang
terjadi Islamic Corporate Social Responsibility meruapakan
sebuah tanggung jawab social yang harus dijalankan untuk
sebuah perusahaan. sebagaimana diatur dalam undang-undang
tentang tanggung jawab social perusahaan. dalam UU PT NO
40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 dan UU No 25 tentang
penanaman modal. Dan di Indonesia mayoritas bergaama
muslimmaka dalam suatu perusahaan harus bisa menerapakan
sebuah etika bisnis yang berpedoman dengan al-quran dan
hadist. Suatu perushaan harus bisa mementingkan kepentingan
masyarakat, lingkungan,dan paling penting kepada alalh
perusahaan juga tidak hanya mementingkan kepentingan
stakeholder saja. Sebuah tanggung jawab social dalam
perusahaan bisa digambarkan sebagai keetersedian informasi
keuangan dan non keuangan dengan interaksi organisasi
dengan lingkungan alam maupun lingkungan social yang
dapat dibuat oleh perusahan dalam sebuah laporan keuangan
tahunan perusahaan agar masyakarat bisa melihat bagaimana
sebuah perushaan apakah sudah menerapkan sebuah aktivitas
Islamic corporate social responsibility dengan baik atau tidak
sehingga masyarakat bisa menambahkan modal dan
menambah pengetahuan tentang perusahaan yang mereka
tanamakan Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi
sebuah Islamic corporate social responsibility maka penulis
memfouskan pada pengaruh profitabilitas, ketegantungan
hutang, kinerja keuangan yang diukur dengan metode
economic value added terhadap luas pengungkapan Islamic
corporate social responsibility studi perusahaan yang terdaftar
di jakarta Islamic index periode 2010-2019
D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas Secara parsial
terhadap luas pengungkapan Islamic Corporate social
Responsibility Pada Study Peusahan Yang Terdaftar
Di Jakarta Islmic Index Periode 2010-2019?
2. Bagaimana Pengaruh Ketergantungan Hutang Secara
Parsial terhadap luas pengungkapan Islamic corporate
social responsibility pada studi perusahan yang
terdafatr di Jakarta Islamic Index periode 2010-2019?
3. Bagaimana Pengaruh Kinerja Keuangan Yang diukur
dengan metode economic value added secara parsial
terhadap luas pengungkapan Islamic Corporate Social
Responsibility Pada Studi Perusahan yang terdafrar di
jakarta Islamic index peiode 2010-2019?
4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, Ketergantungan
Hutang , Kinerja Keuangan Yang diukur dengan
Merode economic value added terhadap luas
pengungkapan Islamic Corporate Sosial Responsibility
Pada Studi Perushaan Yang Terdafr di jakarta Islamic
index periode 2010-2019?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh
penulis maka tujuan penelitian ini sebagai berikut
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas
secara parsial terhadap luas pengungkspan Islamic
corporate social responsibility pada studi perusahaan
yang terdaftar di jakarta Islamic index periode 20102019
2. Untuk
mengetahui
bagaimana
pengaruh
ketergantungan hutang secara parsial terhadap luas
pengungkapan Islamic corporate social responsibility
pada studi perusahan yang terdaftar di jakarta Islamic
index periode 2010-2019
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja
keuangan yang diukur dengan metode economic value
added secara parsial terhadap luas pengungkapan
Islamic index corporate social responsibility pada
studi perusahaan yang terdaftar di jakarta islaic index
2010-2019
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh prfoitabilitas ,
Ketergantungan Hutang, Kinerja keuangan yang

diukur dengan emtode economic value added secara
simultan terhadap luas pengungkapan Islamic
corporate social responsibility pada studi perusahan
yang terdaftar di jakarta Islamic index periode 20102019
F. Manfaat Penelitian
Dengan diadakan peneliti ini penilis berharap dapat bisa
memberikan sebuah manfaat yang baik untuk penulis itu
sendiri maupum orang lain. Adapun manfaat dari penelitian
ini sendiri sebagai berikut
a. Secara Teoris
Peneliti ini diharapkan bisa dapat menambaj
refresnis, rujukan yang melakuan sebuah penelitian
lanjutan dan menjadi tambahan bacaan serta
meingkatkan tentang pengetahuan Islamic corporate
social responsibility
b. Secara Praktis
1. Bagi Penulis, dan bagi pembaca mempunyai
manfaat untuk menambahkan pengetahuan
mengenai tentang pengungkpkan sebuah
tanggung jawab social perusahaan apakah di
dalam perusahaan sudah menerapkan sebuah
tanggung jawab social
terhadap masyarkat,
lingkungan , prakerja dan kepada alllah
2. Bagi perusahaan diharapkan bisa dijadikan
sebuah gambaran atau faktor yang bisa
mempengaruhi keberlangsungan usahaanya.
Karena sebuah tanggung jawab osial saat ini
sangatlah penting dimana perusahan tidak hanya
mementingkan kepentingan investor saja tetapi
harus bisa mementingkan kepentingan masyrakat,
lingkungan dan allah
G. Kajian Penelitian Terdahulu
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian
terhdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang
dijadikan sebagai dasar acuan dalam penelitian. Dalam
perbandingan kajian .penelitian terdahulu membahas beberapa
sebuah kajian yaitu, leverage kinerj keuangan profitailitas ,
dewan komisaris , corporate social responsibility. Hasil dari

sebuah penelitaian sebelumnya ini bisa digunakan sebagai
bahan refrensi dalam penelitian ini
Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu
No

Judul
Variabel Penellitian
Hasil
Penelitian/Ta
penelitian
hun/ Nama Persamaan
Perbedaan
Penelitian
1.
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Pengaruh umur
perusahaan,
Profitabilitas,
Ukuran
Perusahaam
dam leverage
terhadap luas
pengungkapan
tanggung
jawab social
perusahaan
pada
manufaktur
yang terdaftar
di bursa efek
Indonesia
periode 20092011/Sofia
Prima Dewi
Dan Keni/2013

Ukuran
perusahan,
umur
perusahan
,profitabiltas,
leverage dan
tanggung
jawab
social
perusahan

Menambahk
an kinerja
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Perbedaan dalam penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu
adalah terletak di judul dalam penelitian terdahulu menggunakan lima
variabel bebas leverage, Dewan komisaris, Kinerja Keuangan,
Kepemilikan Institusional, Umur perusahaan,) variabel terikatnya
menggunakan corporate social responsibility. Sedangkan penelitian ini
hanya menggukan 3 variabel bebas yaitu ,Profitabilitas
,Ketergantungan Hutang, Kinerja Keuangan Yang di ukur dengan
metode economic value added , Variabel dependen atau variabel
terikat yaitu menjadi Islamic corporate social responsibility. Objek
dalam penelitian ini menggunakan studi perusahaan yang terdaftar di
jakarta Islamic index (JII).tahun penelitan ini dari 2010-2019
H. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab.
Masing-masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai
berikut
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan membahas mengenai dari penegasan
judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian , penelitian terdahu
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Dalam bab ini akan membahas sebuah teori-teori yang
digunakan dalam penelitian ini seperti, Teori Keagenen, Teori
Stakholder, Teori Legitimasi, Teori Sinyal, Islamic Corporate
social responsibility, Manfaat dan dasar hokum Islamic
corporate social responsibility, Islamic social Resporting,
pengukuran
Islamic
social
resporting,
Profitabilitas,
Ketergantungan Hutang, Kinerja keuangan , metode economic
valued added. Jakarta Islamic Index , dan pengajuan hipotesis
semenetara
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini akan membahas bagaimana peneliti ini
menggunakan metode yaitu, Jenis Penelitian , sifat penelitian,
28

Ike Nur Riyanti”Pengaruh size, profitabilitas, leverage dan umur perusahaan
terhadap luas pengungkapan tanggung jawab social perusahaan, studi perusahaan
manufaktur yang terdaftar dibuersa efek Indonesia, Jurnal akuntasnsi dan keuangan
daerah, Vol, 5,Nomor 1,(Mei 2020),H;100-112

sumber data yang diperoleh , populasi dan sampel , teknik yang
digunakan , metode analisis
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan membahas bbagaimana hasil dari analisis
yang sudah di uji dengan metode analisis seperti descriptive, uji
asumsi
klasik
(Normalitas,
Multikoloneritas,
Heterokesiditas),Uji Hipotesisis,(Uji Parisal, Simultan , Analisis
regresi berganda, Koefesien determinasi . dan membahas
bagaimana pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikat
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir yang membahas
tentang ksimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh
penulis . dan memberikan saran kepada penulis selanjutnya dan
perusahaaan

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasl analisis yang sudah dijelaskan oleh
peneliti diatas mengenai sebuah variabel independen yaitu
profitabilitas, ketergantungan hutang, kinerja keuangan
yang diukur dengan metode economic value added terhadap
variabel dependen yaitu Islamic corporate social
responsibility pada perusahaan yang terdaftar di jakarta
Islamic index pada tahun 2010-2019 mempunyai
kesimpulan sebagai berikut
1. Profitabilitas mempunyai pengaruh yang sangat positif
trhadap luas Islamic corporate social responsibility yang
sesuai dengan tori ke agenan mencerminkan sebuah
prospek masa depan perusahaan yang baik sehingga
investor tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan
yang nantinya akan menaikan harga saham sehingga
menaikan nilai perusahaan. dan dapat dikatakan bahwa
semakin tinggi profitabilitas maka di suatu perusahaan
semakin luas pula pengngkapan social perusahaa. Dan
salah satuny adalah pengungkapan dari sebuah Islamic
corporate social responsibility . yang dikarekanakan
dari pihak manajemen akan bisa menjadi lebih fleksibel
dalam mengungkapkan Islamic corporate social
responsibility serta dapat menguntungkan bagi pihak
perusahaan
salah
satunya
adalah
semakin
meningkatknya citra dari perusahaan dimata
stakeholder dan masyarakat.
Alasan mengapa
sebuah perusahaan harus melakukan program sebuah
aktivitas CSR diperusahaan yaitu untuk keuntungan
operasionalnya di berbagai bidang yyang mengalami
sensitive dalam masalah kepercayaan, kualitas dan citra.
Jika perusahaan melaksanakan program CSR di
baktivitas operasionnya bisa mendapatkan keuntungan
seperti mengurangi biaya resiko membangun modal
social dan meningkatkan askes pasar yang lebih luas
sebagaimana program CSR
2. Secara parsial Ketergantungan Hutang yang diukur
dengan Debit to Equity (DER) pada perusahan yang
terdaftar di jakarta Islamic Index (JII) Pada periode

2010-2019, menyatkan bahwa ketergantungan hutang
mempunyai pengaruh yang negative terhadap Luas
Pengungkapan Islamic Corportae Social Respoisbility
hal ini dikatakan bahwa semakin tinggi utang dari
perusahaan, dan tingkat dari suatu pengungkapan
tanggung jawab social perusahaan semakinn rendah
akan tetapi sebaliknya dengan semakin rendah suatu
utang dari perusahaan maka tingkat pengungkapan
tanggung jawab social perusahan akan semakin tinggi.
Dikarenakan dari perusahaan ingin bisa memberikan
citra yang baik kepada debtholder untuk tetap bisa
meminjamkan modal kepada perusahaan sehingga
perusahan juga bisa menjalakan sebuah aktivitas
operasional perusahan tersebut
3. Secara parsial Kinerja Keuangan yang di ukur dengan
Metode Ekonomic Value Adeed (EVA) pada perusahaan
yang terdaftar di jakarta Islamic Index(JII) Pada Periode
2010-2019, menyatkan bahwa kinerja keuangan
mempenyai pengaruh yang negative hasil ini
menunujkan bahwa kinerja keuangan yang tinggi dari
suatu perusahan tidak menjamin perusahan akan lebih
banyak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah
fiuraikan sebelumnya maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan
a. Sebaiknya perusahan harus bisa memperhatiakan
laba dari perusahaan. jika perusahaan sudah
mempunyai laba yang cukup baik. Seharusnya
perusahaan juga memikirkan dari sebuah
penggungkapan Tanggung jawab perusahaan
dalam aktivitas termasuk pengungkapan yang ada
di Islamic Social Resporting seharusnya bisa
melaporkan sehingga perusahaan juga bisa
mendapatkan nilai yang positif di lingkungan
masyarakat sehingga perusahan juga mendapatkan
laba yang baik. Karena investor bisa saja melihat
dari aktivitas social perusahaan untuk bisa
menanamkan sebuah modal di perusahaan. dalam

islam tidak hanya mementingkan kepentingan
kepentingan stakeholder, dan manjer tetapi dalam
segala aktivitas operasioanl harus bisa sesuai
dengan prinsip syaraiah
b. Sebaiknya perusahaan harus bisa meminimalisakan
sebuah ketergantungan hutang dari perusahaan.
agar perusahan bisa lebih focus kepada
pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.
c. Perusahaan harus bisa mencari sebuah nilai
tamabah untuk sebuah kinerja keuangan
perusahaan. seperti perusahan harus bisa
melaporkan sebuah pengungkapan dari tanggung
jawab social seperti yang sudah dijelaskan ada 6
item pengungkapan yang harus dijalankan dan
dilaporkan oleh seluruh perusahaan.jika perusahan
melaporkan sebuah pengungkapan dari tanggung
jawab social bisa saja investor bisa menanamkan
sebuah modal diperusaahaan. Melaporkan sebuah
tanggung jawab social juga sudah di jelaskan
dalam peraturan perseroan.
d. Untuk perusahan diharapkan bisa menjalankan
sebuah aktivitas –aktivitas dari pengungkapan
Islamic
Corporate
Social
Responsibility,
dikarenakan jika perusahan suddah melaksanan
sebuah program ICSR bisa menjadi nilai tambah
untuk sebuah laba perusahaan tersendiri, dikarekan
investor juga tidak hanya melihat laba tetapi
investor juga bisa saja melihat apakah perusahaan
ini mementingkan kepentingan dari masyarakat ,
lingkungan dan Allah SWT
2. Bagi Investor
a. Inevestor harus bisa memperhatikan laba
perusahaan. untuk menambil sebuah keputusan
untuk menanamkan modal kepada perusahaan.
b. Investor juga harus bisa melihat bagaimana
ketergantung hutang dalam perusahan karena
jika. Perusahan mempunyai hutang yang sangat
banyak akan berpengaruh pada kinerja keuangan
perusahaan

c.

Investor juga harus bisa melihat bagaimana
kinerja keuangan yang ada diperusahaan
tersebut. Karena kinerja keuangan sangatlah
penting bagi investor atau perusahaan untuk bisa
melihat bagaimana gambaran sebuah perusahan
apakah baik atau buruk
d. investor juga harus bisa melihat apakah didalam
perusahaan apakah sudah optimal dalam
menjalankan sebuah aktivitas tanggung jawab
social perusahaan dalam aktivitas perusahaan
3. Bagi Penelitian
a. Bagi
penelitian
selanjutnya
harus
bisa
mempertimbangkan dalam menggunakan variabel
independen dalam penelitian Islamic Corporate
Sosial Responsibility
b. Bagi penelitian harus mempertimbangkan kembali
dalam menggunakan objek karena laporan
keuangan dalam perusahaan masih kurang
memperhatikan pengungkapan isalmic corporate
social responsibility
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