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INTISARI 

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan tanggung jawab sosial secara 

islam yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi berdasarkan prisip syariah 

dengan tujuan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar 

perusahaan dan sebagai bentuk pemenuh kewajiban di hadapan Allah SWT. 

Wujud nyata dari ISR adalah kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksakan oleh 

perusahaan yang biasanya melibatkan langsung masyarakat sekitar. Perusahan 

harus menyediakan bentuk informasi terkait pelaporan pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) yang diperlukan stakeholders sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage dan kinerja lingkungan terhadap Islamic 

Social Reporting.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan yang 

diterbitkan oleh perusahaan sampel penelitian periode 2014-2018. Dengan 

menggunakan metode purposive sampling dihasilkan 65 perusahaan berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis yang digunakan dalam analisis 

regresi linier berganda dengan IMB SPSS versi 26. Berdasarkan hasil uji yang 

telah dilakukan membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ISR,  profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap ISR, leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ISR dan 

kinerja lingkungan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ISR. 
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