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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan, 

yaitu likuiditas (Current Ratio), profitabilitas (Return On Asset), dan leverage 

(Debt to Asset Ratio) terhadap pengungkapan Islamic Social Report (ISR). 

Sampel yang digunakan adalah 12 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar 

pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)  periode 2017-2021. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan pada poin berikut: 

1. Secara simultan, uji F menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara rasio likuiditas, profitabilitas dan leverage 

terhadap pengungkapan ISR. Hal ini dapat dilihat dari nilai F statistik 

1,416372  dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,77. Kemudian dilihat 

dari nilai signifikansi prob F 0,247798 melebihi α = 0.05. 

2. Secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa : 

a) Likuiditas yang diproksikan oleh Current Ratio (CR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada 

perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar pada Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI)  periode 2017-2021. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai probabilitas uji t  0,52  melebihi α = 0,05 
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b) Profitabilitas yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada 

perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar pada Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) periode 2017-2021. Ini ditujukan 

probabilitas uji t  0,32 melebihi α = 0,05 

c) Rasio leverage yang diproksikan oleh Debt to Asset Ratio 

(DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

ISR pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2017-2021. 

probabilitas uji t  0,11 0,32 melebihi α =  0,05 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, berikut saran dari peneliti: 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Untuk peneliti selanjutnya 

yang sekiranya tertarik pada pembahsan yang sama penelitian ini, dapat 

menggunakan obyek penelitian yang berbeda, seperti perusahaan di sektor 

lain. Selain itu disarankan juga penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

variabel bebas selain rasio keuangan untuk menjelaskan pengungkapan 

ISR. Bahkan sangat disarankan peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

model regresi selain model regresi linier berganda.  
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk 

tidak hanya berfokus pada rasio keuangan dan lebih memperhatikan 

kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta tidak melupakan 

pengungkapan tentang pendanaan, kualitas produk, dan karyawan. 

3. Bagi Investor 

Investor pasti akan menghadapi resiko tinggi saat berinvestasi untuk 

laba yang tinggi pula. Dari penelitian ini investor dapat 

mempertimbangkan perusahaan seperti apa yang seharusnya diberikan 

investasi. Seperti saat memutuskan berinvestasi pada indeks syariah, maka 

investor lebih baik mempertimbangkan kepatuhan perusahaan terhadap 

syariat, misal perusahaan yang konsisten pada pengungkapan ISR. 

 

 


