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ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the effect of the composition of 

the board independent commissioners, the size of the sharia supervisory board, 

the size of the audit committee and institutional ownership on the disclosure of 

Corporate Social Responsibility based on Islamic Social Reporting (ISR) indexs 

on Islamic Banks. 

The object of this research is Islamic Banks registered Bank Indonesia in 

2011-2015 with a total population of 11 Islamic Banks. Methods of sample 

selection was purposive sampling. This research method is a method of content or 

content analysis with quantitative approach. 

The results shows that composition of the board independent 

commissioners and institutional ownership has not effect on the disclosure of 

corporate social responsibility based on Islamic Social Reporting (ISR) indexs on 

Islamic Banks registered in Bank Indonesia period 2011-2015 and the size of the 

sharia supervisory board and the size of the audit committee effect on disclosure 

of corporate social responsibility based on Islamic Social Reporting (ISR) indexs 

on Islamic Banks registered in Bank Indonesia 2011-2015. 

Keywords: the composition of the board independent commissioners, the size of 

the sharia supervisory board, the size of the audit committee and 

institutional ownership,  Corporate Social Responsibility, Islamic 

Social Reporting indexs.  

PENDAHULUAN 

Perkembangan industri yang semakin pesat di Indonesia menyebabkan 

banyak perusahaan bersaing dalam segala hal salah satunya dengan membuat citra 

yang baik bagi perusahaan dengan melakukan berbagai kegiatan sosial dalam 

rangka mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar guna menguasai posisi 

pasar. Di dalam praktiknya, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 



 

Responsibility) merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 

guna mengontrol setiap perilaku dan tindakan oleh perusahaan. Praktik 

pelaksanaan serta pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia 

didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang go public dan bergerak dalam sektor 

pertambangan dan manufaktur, hingga kemudian diikuti oleh perusahaan sektor 

perbankan (Fitria dan Hartanti, 2010). Dalam hal ini, industri keuangan syariah 

juga perlu meningkatkan kualitas dari segala aspek yang bisa menarik perhatian 

investor asing ke pasar industri keuangan syariah tersebut yang salah satunya 

adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan oleh perbankan syariah juga telah dimuat dalam Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 

ayat (2) dan ayat (3). 

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan 

Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan 

masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka 

terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pasal 66 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga 

menyebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, tidak 

hanya laporan keuangan tetapi juga diwajibkan mencantumkan laporan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Menurut Sintia (2016), pedoman baku terkait entitas syariah pada 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum ada, 

disebabkan karena itu beberapa peneliti mencoba untuk mengembangkan 

kerangka pedoman pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 



 

disebut indeks Islamic Social Reporting (ISR). Indeks Islamic Social Reporting 

(ISR) berisi item-item standar Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institusions) yang lebih lanjut dikembangkan para peneliti mengenai 

item-item Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus diungkapkan oleh 

suatu entitas islam. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) baik itu 

secara konvensional maupun syariah tidak lepas kaitannya dengan Corporate 

Governance. Pada dasarnya, Corporate Governance merupakan hubungan 

berbagai pihak perusahaan yang ingin melindungi kepentingan pemegang saham. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) jumlah 

komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan 

berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, komposisi dewan komisaris independen juga berpengaruh sebagai 

pemantau manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Semakin banyak dewan komisaris dalam perusahaan maka semakin banyak 

kontribusi dan saran kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan tanggung 

jawab sosial perusahaannya yang lebih luas (Gestari, 2014). 

H1 : Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan 

Indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2011-2015 

Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, harus memiliki dewan pengawas syariah, yaitu badan independen yang 

bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), 

melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank 

syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut 

mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan 

oleh fatwa dan syariah islam (Syukron, 2013). Ukuran dewan pengawas syariah 

adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan 

(Khoirudin, 2013). Dewan pengawas syariah mempunyai peran dalam 

pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena dewan pengawas syariah 



 

mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip 

syariah. Oleh karena itu, semakin banyak dewan pengawas syariah maka semakin 

efektif pula pengawasan terhadap pengungkapan ISR dengan prinsip syariah. 

H2 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan 

Indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2011-2015 

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan dalam 

melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari 

komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. 

Menurut Gestari (2014) 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. 

H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Indeks Islamic 

Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2011-2015 

Kepemilikan institusional merupakan bagian lain dari mekanisme 

corporate governance pada perusahaan. Institusi mempunyai sumber daya, 

kemampuan dan kesempatan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar 

lebih terfokus pada nilai perusahaan. Kepemilikan institusional adalah saham 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun 

di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Dengan kata 

lain, kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga (Hastuti, 2011). Menurut Ningrum dkk (2013) perusahaan 

dengan kepemilikan institusional yang besar lebih mampu untuk memonitor 



 

kinerja manajemen. Manajemen akan lebih optimal dalam mengungkapkan CSR 

dikarenakan adanya monitoring dari investor institusi. 

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Indeks Islamic 

Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2011-2015 

Dari penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar 

di Bank Indonesia (BI) dengan periode 2011-2015 yang berjumlah 11 unit bank. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang 

memiliki kriteria tertentu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam 

penelitian sebagai berikut (1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia (BI) periode 2011-2015, (2) Bank Umum Syariah yang mempublikasi 

laporan keuangan selama periode penelitian, (3) Bank Umum Syariah dengan 

Komposisi Dewan 

Komisaris Independen 

(X1) 

Ukuran Dewan 

Pengawas Syariah 

(X2) 

Ukuran Komite Audit 

(X3) 

Kepemilikan 

Institusional (X4) 

 

CSR Berdasarkan 

Indeks ISR (Y) 



 

laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dan (4) Bank Umum Syariah 

yang menyediakan data yang dibutuhkan dalam variabel penelitian (komposisi 

dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite 

audit dan kepemilikan institusional). Jadi total sampel yang digunakan sebanyak 7 

Bank Umum Syariah dikalikan 5 tahun, yaitu 35 Bank Umum Syariah. Teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data-data yang 

dibutuhkan. Untuk memperoleh data sekunder yang digunakan dari penelitian ini 

maka peneliti mencari dan mengumpulkan laporan tahunan (annual report) Bank 

Umum Syariah periode 2011-2015 yang diperoleh dari website resmi dari 

masing–masing bank syariah. 

Variabel Penelitian 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan indeks 

ISR 

Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial 

perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Secara khusus indeks ini adalah 

perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat 

tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran 

perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada 

keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria 

dan Hartati, 2010). Item-item yang terdapat di dalam ISR antara lain investasi dan 

keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan tata kelola 

organisasi yang dikembangkan menjadi 50 item pernyataan. Untuk penilaian 

terhadap masing–masing item dilakukan dengan menggunakan variabel dummy 

yaitu nilai 0 diberikan jika tidak terdapat pengungkapan terkait item tersebut dan 

nilai 1 diberikan jika terdapat pengungkapan terkait item tersebut. 

Komposisi Dewan Komisaris Independen 

Komposisi dewan komisaris independen diukur dengan rasio jumlah 

anggota dewan komisaris dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris 

yang ada di perusahaan (Gestari, 2014). 

 



 

Ukuran Dewan Pengawas Syariah 

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota Dewan 

Pngawas Syariah dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah 

anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan yang tercantum pada laporan 

tahunan perusahaan (Khoirudin, 2013). 

Ukuran Komite Audit 

Ukuran komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite 

audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan Good Corporate 

Governance perusahaan (Gestari, 2014). 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham milik 

institusi terhadap jumlah saham yang beredar dalam perusahaan (Hastuti, 2011). 

Metode Analisis Data 

Data penelitian menggunakan analisis statistik deskrptif, uji asumsi klasik, dan 

analisis regresi linear berganda. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar 

deviasi, maksimum, dan minimum  dari sampel penelitian. Uji asumsi klasik 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi yang dipakai. Adapun 

uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris independen, 

ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit dan kepemilikan 

institusional terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan 

indeks Islamic Social Resporting (ISR). 

 

 

 

 

 



 

Hasil dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KDKI 35 ,33 1,00 ,6483 ,17077 

UDPS 35 2 3 2,57 ,502 

UKA 35 2 7 3,43 ,979 

KI 35 ,58 1,00 ,9603 ,08566 

CSR 35 ,42 ,82 ,6451 ,09485 

Valid N (listwise) 35     

 

Berdasarkan tabel 1, maka interpretasinya adalah sebagai berikut : 

Variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen memiliki nilai minimum 

sebesar 0,33, nilai maksimum sebesar 1,00, rata-rata sebesar 0,6483 dan standar 

deviasi sebesar 0,17077. Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki 

nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 3, rata-rata sebesar 2,57 dan 

standar deviasi sebesar 0,502. Variabel Ukuran Komite Audit memiliki nilai 

minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 7, rata-rata sebesar 3,43 dan standar 

deviasi sebesar 0,979. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai 

minimum sebesar 0,42, nilai maksimum sebesar 0,82, rata-rata 0,9603 dan standar 

deviasi sebesar 0,8566. Variabel Corporate Social Responsibility memiliki nilai 

minimum sebesar 0,58, nilai maksimum sebesar 1,00, rata-rata 0,6451 dan standar 

deviasi sebesar 0,09485. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, yang dilakukan dengan 

menggunakan one-sample Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan bahwa 

seluruh variabel terdistribusi normal yang ditunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) 

sebesar 0,730 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Uji 

asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolonieritas yang menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut tidak terjadi multikolonieritas dikarenakan seluruh variabel 

independen memiliki tolerance berada diatas 0,10 dan VIF kurang dari 10. Uji 



 

asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang dilakukan 

menggunakan uji Spearman yang menunjukkan bahwa korelasi nilai residual 

(Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen 

signifikansi korelasi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak 

terjadi heteroskedatisitas. Pengujian asumsi klasik yang terakhir yaitu uji 

autokorelasi yang dilakukan menggunakan uji runs test yang menunjukkan bahwa 

Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki niai sebesar 0,087 yang lebih besar dari 0,05 yang 

berarti hipotesis nol diterima. Dengan demikian model regresi ini menunjukkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 2 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,670 ,157  4,264 ,000 

KDKI -,125 ,082 -,226 -1,523 ,138 

UDPS ,085 ,026 ,452 3,245 ,003 

UKA ,036 ,014 ,372 2,617 ,014 

KI -,298 ,165 -,270 -1,804 ,081 

a. Dependent Variable: CSR 

 

Berdasarkan tabel 2 maka dianalisis model regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

CSR = 0,670 – 0,125 KDKI + 0,085 UDPS + 0,036 UKA – 0,298 KI + e 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan: 

Konstansta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 0,670 menunjukkan bahwa jika variabel 

independen yaitu komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan 

pengawas syariah, ukuran komite audit, dan kepemilikan institusional bernilai 0, 

maka Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebesar 0,670. 



 

Koefisisen Regresi  Variabel Komposisi Dewan Komisaris 

Independen (KDKI) 

Besarnya koefisien regresi  sebesar -0,125, nilai (  yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen 

(KDKI), yang artinya jika Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI) 

meningkat 1 satuan maka Corporate Social Responsibility (CSR) akan menurun 

sebesar 0,125 satuan. 

Koefisisen Regresi  Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah 

(UDPS) 

Besarnya koefisien regresi  sebesar 0,085, nilai  yang positif 

menunjukkan adanyan hubungan yang searah antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS), 

yang artinya jika Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) meningkat 1 satuan 

maka Corporate Social Responsibility (CSR) akan meningkat sebesar 0,085. 

Koefisisen Regresi  Variabel Ukuran Komite Audit (UKA) 

Besarnya koefisien regresi  sebesar 0,036, nilai  yang positif 

menunjukkan adanyan hubungan yang searah antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan variabel Ukuran Komite Audit (UKA), yang artinya 

jika Ukuran Komite Audit (UKA) meningkat 1 satuan maka Corporate Social 

Responsibility (CSR) akan meningkat sebesar 0,036. 

Koefisisen Regresi  Variabel Kepemilikan Institusional (KI) 

Besarnya koefisien regresi  sebesar -0,298, nilai  yang negatif 

menunjukkan adanyan hubungan yang berlawanan arah antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan variabel Kepemilikan Institusional (KI), yang 

artinya jika Kepemilikan Institusional (KI) meningkat 1 satuan maka Corporate 

Social Responsibility (CSR) akan menurun sebesar 0,298. 

Uji Hipotesis 

Uji Pengaruh Simultan (F Tests) 

Berdasarkan hasil uji F, nilai Fhitung sebesar 5,678 dan Ftabel sebesar 2,69 

dengan signifikansi 0,002. Dengan demikian dapat diketahui Fhitung > Ftabel (5,678 



 

> 2,69) dengan signifikansi 0,002 < 0,05 yang menunjukkan secara serentak 

variabel komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas 

syariah, ukuran komite audit dan kepemilikan institisonal berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Uji Parsial (t Tests) 

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Resonsibility (CSR) berdasarkan Indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) 

Hasil pengujian untuk variabel komposisi dewan komisaris independen 

mempunyai hasil koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan bersifat 

negatif, tingkat signifikansi sebesar 0,138 > 0,05 dan nilai -thitung > -ttabel (-1,523 > 

-2,042). Hal ini berarti H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa komposisi 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) 

ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh Lestari (2013) yang menyatakan bahwa 

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015, komposisi dewan komisaris 

independen yang banyak belum tentu memberikan pengaruh terhadap manajemen 

dalam pegungkapakan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Resonsibility (CSR) berdasarkan Indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) 

Hasil pengujian untuk variabel ukuran dewan pengawas syariah 

mempunyai hasil koefisien regresi yang positif menunjukkan hubungan bersifat 

positif, tingkat signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel (3,245 > 

2,042). Hal ini berarti H0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa ukuran dewan 

pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian Savira (2015) yang menyatakan bahwa 

ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 



 

(ISR). Yang artinya semakin banyak dewan pengawas syariah maka semakin 

efektif pula pengawasan terhadap pengungkapan CSR berdasarkan indeks Islamic 

Social Reporting (ISR). Hal ini dikarenakan dewan pengawas syariah bertanggung  

jawab mengawasi dan mengevaluasi segala kegiatan bank syariah agar mematuhi 

prinsip syariah. 

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Resonsibility (CSR) berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR) 

Hasil pengujian untuk variabel ukuran komite audit mempunyai hasil 

koefisien regresi yang positif menunjukkan hubungan bersifat positif, tingkat 

signifikansi sebesar 0,014 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel (2,617 > 2,042). Hal ini 

berarti H0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan demikian 

hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Asyhari (2015) yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. 

Yang artinya semakin banyak ukuran komite audit maka peran komite audit 

dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. 

Hal ini akan mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

akan semakin luas. 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Resonsibility (CSR) berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR) 

Hasil pengujian untuk variabel kepemilikan institusional mempunyai 

hasil koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan bersifat negatif, 

tingkat signifikansi sebesar 0,081 > 0,05 dan nilai -thitung > -ttabel (-1,804 > -2,042). 

Hal ini berarti H0 diterima, sehingga disimpulkan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Dengan demikian hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil penelitian ini 

didukung oleh Savira (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting (ISR) perbankan di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan, investor institusi diduga lebih mengendalikan 

perilaku opportunistik manajer dan mengurangi agency cost dalam pengawasan 



 

terhadap praktek terjadinya manajemen laba dibandingkan hanya untuk 

mengawasi pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011-2015, berjumlah 35 sampel, maka 

diambil kesimpulan bahwa variabel komposisi dewan komisaris independen dan 

kepemililikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility berdasarkan indeks Islamic social Reporting (ISR) dan 

variabel ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit berpengaruh 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan indeks 

Islamic social Reporting (ISR). 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang hendak 

disampaikan kepada peneliti selanjutnya adalah agar dapat menambahkan sampel 

lain misalnya Unit Usaha Syariah (UUS) yang berjumlah 29 yang terdapat di 

Indonesia serta menambahkan variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi 

Corporate Social Responsibility (CSR) agar hasil yang didapat lebih baik. 
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