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ABSTRAK  
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaplikasian asas tauhid di  
perusahaan, yaitu dengan mengungkapkan Islamic Social Report (ISR) dan 
tingginya fluktuasi keuangan di kalangan perusahaan yang terdaftar di Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI), terutama perusahaan sektor kesehatan yang 
memang sedang mengalami perkembangan secara signifikan pada periode 2017-
2018.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
rasio keuangan terhadap pengungkapan ISR secara simultan dan parsial pada 
perusahaan kesehatan yang terdaftar di ISSI periode 2017-2021. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio keuangan terhadap pengungkapan 
ISR secara simultan dan parsial pada perusahaan kesehatan yang terdaftar di ISSI 
periode 2017-2021.  

Penelitian ini termasuk jenis field research dengan menggunakan metode 
kuantitatif dan analisis datanya regresi linier berganda menggunakan program 
Eviews versi 10. Adapun teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data – 
data yang terungkap pada laporan tahunan perusahaan. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria 
yaitu perusahaan penyedia produk dan jasa kesehatan yang terdaftar pada ISSI 
2017-2021, tidak pernah delisting, telah mempublikasikan laporan tahunan dan 
menyatakannya dalam rupiah yakni sebesar 12 perusahaan dengan populasi 19 
perusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan, secara simultan dan 
parsial variabel rasio keuangan yang terdiri dari likuiditas, profitabilitas dan 
leverage, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan Islamic 
Social Report (ISR). Hasil uji simultan dilihat dari perbandingan nilai Fhitung  = 
1,416 < F tabel  = 2,77 dengan tingkat signifikansi 0,247 > 0,05. Hasil uji parsial 
dilihat dari nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel  pada masing – masing  
variabel independen. Yaitu pada variabel likuiditas thitung  = -0.641 < ttabel = 2,001  
dengan tingkat signifikansi 0,52 > 0,05. Pada variabel profitabilitas thitung  = 
1,0026 < ttabel = 2,001  dengan tingkat signifikansi 0,32 > 0,05. Dan variabel 
leverage  thitung  = 0,017< ttabel = 2,001  dengan tingkat signifikansi 0,11 > 0,05.
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