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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 MOTTO: 

• "Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan." (William 

Cowper) 

• "Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 

dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." (Abu Bakar 

Sibli) 

• Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 

bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 

semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum." 

(Mahatma Gandhi) 
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INTISARI 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dapat 

meningkatkan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada 

perbankan syariah di Indonesia. Karena perbankan syariah bertanggung jawab 

untuk memenuhi peran sosial, yang mana telah melekat pada karakter mereka 

sebagai lembaga Islam. Mereka juga memiliki kewajiban untuk membebaskan 

akuntabilitas mereka melalui Syariah yaitu informasi perusahaan mengenai 

prinsip-prinsip tata kelola Islam. 

Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dapat diprediksi 

oleh jumlah anggota dewan pengawas syariah, cross directorship, dan firm size. 

Beberapa hasil studi terdahulu menunjukan bahwa jumlah anggota dewan 

pengawas syariah, cross directorship, dan firm size berpengaruh signifikan 

terhadap Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (Qoyum, 2017; 

Farook et al, 2011; Haji, 2013). Kemudian seperti penelitian Qoyum (2017) 

menyarankan memberikan variabel tambahan lainnya yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility. Peneliti lain 

mengungkapkan variabel yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Corporate 

Social Responsibility yaitu profitabilitas  dan kepemilikan institusional. Yang 

mana penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa profitabilitas dan 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility (Putri dkk, 2014; Jesen & Meckling, 1976; Haji, 

2013). 

Ketertarikan penulis tersebut akhirnya untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility yang dikaitkan dengan  

Dewan Pengawas Syariah, Cross Directorship, Firm Size, Profitabilitas dan 

Kepemilikan Institusional. Hal ini bertujuan agar dari penelitian ini apat diperoleh 

informasi yang lebih lengkap tentang pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility pada bank syariah di Indonesia 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website 

masing-masing bank yang terdiri dari bank syariah yang melaporkan laporan 

tahunan selama periode 2011-2017. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda dengan aplikasi Eviews 9.  

 Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan Eviews 9 dalam studi ini 

dapat disimpulkan bahwa pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 

dapat diprediksi dengan menggunakan variabel Dewan Pengawas Syariah, Cross 

Directorship, Firm Size, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional. 
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