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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap 
pengungkapan islamic social report dengan kinerja 

lingkungan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini 
termasuk penelitian asosiatif yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dua variabel atau 
lebihsertamengetahuipengaruhnya. Populasi penelitian 

adalah perusahaan yang tercatat di Indeks Saham 
Syariah Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 10 
perusahaan yang dipilih dengan metode purposive 

sampling. Data sekunder diperlukan sebagai dasar 
analisis, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah 

dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dan moderated regression 

analysis. Hasil penelitian menunjukan terdapat 
pengaruh signifikan profitabilitas, leverage dan ukuran 

perusahaan secara bersama terhadap pengungkapan 
islamic social report. Secara parsial hanya ukuran 

perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan 
islamic social report secara signifikan. Sedangkan secara 

moderasi variabel kinerja perusahaan hanya dapat 
memperkuat hubungan antara profitabilitas dan 

leverage terhadap pengungkapan islamic social report 
dengan moderasi semu (Quasi Moderator). 

Kata Kunci-Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Secara Syariah. 

 
I. PENDAHULUAN 

Perkembangan usaha yang semakin pesat ditandai 
dengan munculnya berbagai perusahaan berskala besar 
dengan bidang usaha yang semakin beragam. Hal tersebut 

merupakan dampak positif dari berkembangnya industri 
perusahan, namun perusahaan juga menghasilkan dampak 
negatif terhadap lingkungannya. Maka dari itu Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2012 yang memuat ketentuan tentang 
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Secara konvensional pengungkapan tanggung 

jawab sosial bagi para pengguna laporan perusahaan 
termasuk investor adalah suatu hal yang bisa menjadi 
pertimbangan untuk membuat keputusan berinvestasi. 

Investor-investor muslim dan para pengguna laporan 
perusahaan muslim lainnya menginginkan pengungkapan 
sosial secara syariah, yaitu mengenai apakah operasional 

perusahaan sesuai dengan syariah Islam. Investor bisa 
mendapatkan kepuasan spiritual karena sesuai dengan apa 
yang diyakini sebagai investor muslim jika perusahaan 

tempat mereka berinvestasi ataupun terkait kegiatan 
usaha sesuai dengan syariah. 

Dalam menilai pengungkapan sosial perusahaan 
yang sesuai dengan syariah islam, dikenal suatu indeks 
yang disebut sebagai Islamic Social Reporting (ISR).  

Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja 
sosial perusahaan-perusahaan yang menjalankan 
kegiatan bisnis dengan prinsip syariah dan disampaikan 
perusahaan pada laporan tahunannya. Secara khusus 

indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan 
kinerja sosial yang melputi harapan masyarakat tidak 
hanya mengenai peran perusahaan dalam 

perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam 
perspektif spiritual. 

Indeks ISR ini berisi kompilasi item-item 

standar Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions) yang 

kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti 
mengenai item-item ISR yang diungkapkan oleh suatu 
entitas Islam. Islamic Social Report pertama kali 

dikemukakan oleh Haniffa (2002) dengan melakukan 
pengungkapan 5 tema yaitu tema pendanaan dan 
investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema 

masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian 
dikembangkan oleh Othman (2009) dengan 
menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata 

kelola perusahaan.  
Salah satu faktor yang memengaruhi 

pengungkapan ISR adalah kinerja lingkungan. Kinerja 
lingkungan merupakan mekanisme perusahaan secara 

sukarela mengintegrasikan perhatiannya terhadap 
lingkungan ke dalam operasi dan interaksinya dengan 
stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi. 

Alasan kinerja lingkungan dijadikan sebagai variabel 
moderasi karena keberhasilan maupun kegagalan 
kegiatan bisnis tidak pernah lepas dari faktor lingkungan. 

Yasir (2017: 60) menyatakan bagi penyelenggara bisnis 
keyakinan terhadap Allah SWT menjadikan sesorang 
untuk tidak melakukan transaksi yang tidak beretika, 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, melainkan ia 
mesti bertanggungjawab terhadap apa yang 
diusahakannya dan selalu memberikan dampak positif 

serta kebijakan bagi lingkungan sekitar. Hal ini berkaitan 
dengan teori legitimasi, Imam dan Anis (2014: 441). 

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi 

pengungkapan islamic social report ialah profitabilitas, 
dimana penelitian Widarto (2017) dan  Rohana Othman 
(2009) menemukan bahwa terdapat pengaruh 

profitabilitas terhadap pengungkapan islamic social report. 
Namun penelitian yang dilakukan oleh  Rolia (2015) dan 
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Fajrul dan Meuthia (2016) menemukan bahwa 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

islamic social report.Leverage memengaruhi secara 
signifikan pengungkapan islamic social report, seperti yang 
di dapat dari hasil penelitian oleh Anita dan Mulyaning 

(2015). Namun, hasil berbeda didapat oleh Rolia (2015) 
yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan islamic social report.Ukuran 

Perusahaan memengaruhi pengungkapan islamic social 
report sejalan dengan penelitian Othman (2009), Anita 
dan Mulyaning (2015), Fajrul dan Meuthia (2016). Namun 

berbeda dengan penelitian Widarto (2017) dimana 
ukuranperusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap pengungkapan islamic social report. 

Objek penelitian yang dipilih ialah perusahaan 

yang masuk dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI) dan tercatat (listed) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2012-2016. Berdasarkan data yang terlampir 

terlihat jelas bahwa terdapat ketidakkonsistenan pada 
variabel dependen dan independen setiap tahunnya. Pada 
Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015-2016 bahwa 

profitabilitas mengalami peningkatan tetapi tidak sejalan 
dengan pengungkapan islamic social report yang mengalami 
penurunan. Pada PP London Sumatera Indonesia Tbk 

tahun 2015-2016 leverage mengalami peningkatan tetapi 
tidak sejalan dengan islamic social report yang mengalami 
penurunan, selanjutnya tahun 2015-2016 ukuran 

perusahaan mengalami peningkatan tetapi tidak sejalan 
dengan pengungkapan islamic social report yang mengalami 
penurunan. Ketidakkonsistenan juga terjadi pada Toba 

Bara SejahtraTbktahun2014-2015 yang mengalami 
peningkatan terhadap kinerja lingkungan tetapi tidak 
sejalan dengan pengungkapan islamic social report yang 

mengalami penurunan. 
Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa 

penelitian sebelumnya peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage 
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic 
Social Report dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel 
Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2012-2016). 
 

Syariah Enterprise Theory  

Sofyan (2015: 79) menyatakan teori ini 
beranggapan bahwa akuntansi atau laporan keuangan 
harus bisa memenuhi kebutuhan dalam menjelaskan 

kepada semua pihak bahwa entitas telah memenuhi atau 
sejah mana memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan 
dan kepada pihak yang diperintahkan Tuhan sesuai tujuan 

dan maksud yang ditetapkan syariat. Konsep shariah 
enterprise theory Aji (2009: 114) menyatakan bahwa Allah 
sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber 

daya yang ada di dunia ini. Allah sebagai sumber amanah 
utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. 
 

Teori Keagenan (Agency Theory) 
Mathius (2016: 6) memandang teori keagenan 

sebagai suatu versi dari game theory yang membuat suatu 

model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), 
dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain 

disebut pricipal. Principal mendelegasikan 
pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, 

hal ini dapat juga dikatakan bahwa pricipal memberikan 
suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas 
tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah 

disepakati. 
 
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Imam dan Anis (2014: 441) mendefiniskan 
legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, 
batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan 

nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut 
mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi 
dengan memperhatikan lingkungan. Totok (2014: 67) 
menyatakan bahwa prinsip utama teori kontak sosial 

adalah bahwa masyarakat terdiri dari serangkaian 
kontrak eksplisit dan implisit antara individu, organisasi, 
dan lembaga. 

 
Teori Kontingensi (Contingency Theory) 

Soekarso dan Iskandar (2015: 9) menyatakan 

perilaku atau gaya kepemimpanan saling berhubungan 
dengan perilaku organisasi, dan “kepemimpinan yang 
efektif” akan memainkan peranan dan kontribusinya 

yang dominan dalam kehidupan organisasi yang selalu 
berinteraksi dengan lingkungan yang selalu mengalami 
perubahan terus-menerus, baik dalam lingkungan 

internal, lingkungan eksternal maupun lingkungan global. 
Pendekatan kepemimpinan yang utama salah satunya 
ialah teori kontingensi (contingency theory). Soekarso 

dan Iskandar (2015: 106) menyatakan metode analisa 
teori kontingensi (contingency theory) memusatkan 
perhatiannya pada hukum situasi (Law of The Situation). 

 
Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Sri (2014: 65) menyatakan teori sinyal (signalling 

theory) yang digunakan untuk menjelaskan bahwa pada 
dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan 
untuk memberikan sinyal positif maupun negatif kepada 
pemakainya. Signalling theory menekankan kepada 

pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 
terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. 
Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan 

pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya 
menyajikan keteragan, catatan atau gambaran baik untuk 
keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatau perusahaan 
dan bagaimana pasaran efeknya. 
 

Islamic Social Report 
Islamic Social Reporting (ISR) adalah perpanjangan 

pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan 

dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap 
peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga memenuhi 
perspektif spiritual untuk pengguna laporan keuangan 

muslim. Item-item standar ISR yang ditetapkan oleh 
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan lebih 

lanjut oleh para peneliti mengenai item-item ISR yang 
diungkapkan oleh suatu entitas Islam.  
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Profitabilitas 
Kasmir (2017: 196) mendefinisikan rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam mencari keuntungan. Hery (2017: 192) 
menyatakan rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja 
manajemen. Rasio profitabilitas di dalam penelitian ini 
diproksikan return on assets. Rasio ini dihitung dengan 

membagi laba bersih terhadap total aset. 
Leverage 

Kasmir (2017: 151) mendefinisikan rasio 

solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan 
dibiayai dengan hutang. Rasio leverage di dalam penelitian 
ini di proksikan dengan debt to asset ratio. Kasmir (2017: 

156) mendefinisikan debt to asset ratio merupakan rasio 
utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan 
antara total utang dengan total aset. 

Ukuran Perusahaan 
Hery (2017: 97) mendefinisikan 

ukuranperusahaanmerupakanskala yang 

menunjukkanbesarataukecilnyasuatuperusahaan.Pengklasif
ikasian ukuran perusahaan didasarkan pada total asetyang 
dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. 

Hery (2017: 98) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 
melalui total aset cenderung lebih stabil daripada melalui 
penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan cenderung 

lebih berfluktuasi setiap tahun daripada total aset. 
Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan merupakan mekanisme 

perusahaan secara sukarela mengintegrasikan 
perhatiannya terhadap lingkungan ke dalam operasi dan 
interaksinya dengan stakeholders. Keikutsertaan 

perusahaan dalam PROPER sendiri sudah memberikan 
positif akan keperdulian lingkungan dan sosial 
perusahaan.Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan 

dengan memberikan nilai sesuai dengan peringkat warna 
yang diperoleh perusahaan. Totok (2014: 191) 
menyatakan PROPER kinerja lingkungan perusahaan 
diklasifikasikan dengan menggunakan lima (5) warna yakni: 

a. Emas : Sangat Sangat Baik;  skor = 5 
b. Hijau : Sangat Baik;   skor = 4 
c. Biru : Baik;    skor = 3  

d. Merah : Buruk;    skor = 2  
e. Hitam : Sangat Buruk;   skor = 1 

 

Pengembangan Hipotesis 
Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran 
Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Report Secara Bersama 
Hery (2017: 192) mendefinisikan tujuan 

operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan laba atau profit.Perusahaan dengan profit 
yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk 
melakukan intervensi kebijakan, oleh karena itu 

perusahaan tersebut akan terdorong untuk 
mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan 
tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik 

dan menunjukkan kinerja keuangan kepada 
publik.Profitabilitas yang tinggi atau besar akan membuat 

ukuran perusahaan juga semakin besar. Hery (2017: 97) 
mendefinisikan ukuranperusahaanmerupakanskala yang 

menunjukkanbesarataukecilnyasuatuperusahaan.Totok 
(2014: 203) menyatakan bahwa organisasi (perusahaan) 
besar melakukan kegiatan lebih banyak dan memiliki 

dampak yang lebih besar pada masyarakat. 
Kasmir (2017: 150) menyatakan untuk 

menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki 

berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan 
dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. Dalam praktiknya untuk menutupi 

kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki 
beberapa pilihan sumber dana yaitu dari modal sendiri 
dan pinjaman  (leverage). Perusahaan dengan tingkat 
leverage tinggi akan memiliki dorongan untuk 

memberikan informasi salah satunya informasi sosial 
yang lebih kepada pihak luar karena pengungkapan 
dapat mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian 

mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang dan 
bertujuan memberikan keyakinan pada kreditor bahwa 
perusahaan tidak melanggar covenants (perjanjian) yang 

ada.Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu: 
H1:  Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Report Secara Bersama. 
 
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Report 
Hery (2017: 192) mendefinisikan tujuan 

operasional dari sebagian besar perusahaan adalah 

untuk memaksimalkan laba atau profit. Hery (2017: 
192) mendefinisikan rasio profitabilitas merupakan rasio 
yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas 
normal bisnisnya Perusahaan dengan profit yang lebih 
tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan 

intervensi kebijakan, oleh karena itu perusahaan 
tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan 
informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan 
mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan 

menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Jadi, 
hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu: 
H2.a: Profitabilitas Bepengaruh Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Report. 
 
Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Report 
Hery (2017: 164) menyatakan hasil perhitungan 

rasio levarage diperlukan sebagai dasar pertimbangan 

dalam memutuskan antara penggunaan dana dari 
pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai 
alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akan memiliki 
dorongan untuk memberikan informasi salah satunya 
informasi sosial yang lebih kepada pihak luar karena 

pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi dan 
ketidakpastian mengenai prospek perusahaan dimasa 
mendatang dan bertujuan memberikan keyakinan pada 

kreditor bahwa perusahaan tidak melanggar covenants 
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(perjanjian) yang ada. Jadi, hipotesis yang dapat 
dikembangkan yaitu: 

H2.b:  Leverage Bepengaruh Terhadap Pengungkapan 
Islamic Social Report. 
 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 
Pengungkapan Islamic Social Report 

Hery (2017: 97) mendefinisikan ukuran 

perusahaan merupakan skala yang menunjukan besar atau 
kecilnya suatu perusahaan. Hery (2017: 98) menyatakan 
perusahaan besar cenderung lebih menarik dan lebih 

diperhatikan oleh publik. Perusahaan besar melakukan 
pengungkapan yang lebih banyak daripada perusahaan 
kecil, yaitu perusahaan besar lebih diperhatikan oleh 
investor dan perusahaan tersebut memiliki kemampuan 

biaya yang lebih banyak untuk pegungkapan yang lebih 
luas, untuk mempertahankan citra dan reputasi yang baik, 
untuk membuat keputusan investasi yang lebih besar, 

serta untuk menjaga loyalitas pelanggan dan karyawan 
yang potensial. Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan 
yaitu: 

H2.c: Ukuran Perusahaan Bepengaruh Terhadap 
Pengungkapan Islamic Social Report. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan 
Islamic Social Report Dengan Kinerja Lingkungan 
Sebagai Variabel Moderasi 

Yasir (2017: 60) menyatakan bagi penyelenggara 
bisnis keyakinan terhadap Allah SWT menjadikan 
sesorang untuk tidak melakukan transaksi yang tidak 

beretika, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, melainkan 
ia mesti bertanggungjawab terhadap apa yang 
diusahakannya dan selalu memberikan dampak positif 

serta kebijakan bagi lingkungan sekitar. Lingkungan bisnis 
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
aktifitas usaha atau manajemen organisasi, maka dari itu 

pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat strategi 
dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu stategi yang 
dapat dilakukan manajemen ialah dengan cara 
memaksimalkan profit.Kasmir (2017: 196) menyatakan 

dengan memperoleh profit yang maksimal seperti yang 
telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi 
kesejahteraan pemilik, karyawan, meningkatkan mutu 

produk, melakukan investasi baru, serta perusahaan dapat 
melakukan kinerja lingkungan yang lebih luas untuk 
diungkapkan di islamic social report. Jadi, hipotesis yang 

dapat dikembangkan yaitu: 
H3.a: Profitabilitas Bepengaruh Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Report yang dimoderasi Kinerja 

Lingkungan. 

 
Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Report Dengan Kinerja 
Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi 

Yasir (2017: 60) menyatakan bagi 

penyelenggara bisnis keyakinan terhadap Allah SWT 
menjadikan sesorang untuk tidak melakukan transaksi 
yang tidak beretika, menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain, melainkan ia mesti bertanggungjawab terhadap apa 
yang diusahakannya dan selalu memberikan dampak 
positif serta kebijakan bagi lingkungan sekitar. 

Lingkungan bisnis merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi aktifitas usaha atau manajemen 
organisasi, maka dari itu pihak manajemen dituntut 
untuk dapat membuat strategi dalam mencapai tujuan 

perusahaan.Salah satu strategi yang dapat dilakukan 
manajemen padaa saat rasio leverage tinggi adalah 
dengan cara memberikan good news salah satunya 

informasi kinerja lingkungan serta informasi sosial pada 
islamic social report perusahaan secara lebih luas kepada 
pihak luar, agar pembaca laporan dapat melihat hal 

tersebut sebagai jaminan atas going concern perusahaan. 
Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu: 
H3.b: Leverage Bepengaruh Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Report yang dimoderasi Kinerja 
Lingkungan. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 
Pengungkapan Islamic Social Report Dengan 
Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi 

Yasir (2017: 60) menyatakan bagi penyelenggara 
bisnis keyakinan terhadap Allah SWT menjadikan 
sesorang untuk tidak melakukan transaksi yang tidak 

beretika, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, 
melainkan ia mesti bertanggungjawab terhadap apa yang 
diusahakannya dan selalu memberikan dampak positif 

serta kebijakan bagi lingkungan sekitar. Totok (2014: 
203) menyatakan bahwa organisasi (perusahaan) besar 
melakukan kegiatan lebih banyak dan memiliki dampak 
yang lebih besar pada masyarakat. Perusahaan yang 

berukuran lebih besar cenderung memiliki public 
demand terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding 
perusahaan yang berukuran lebih kecil, yang akan 

mendorong manjemen untuk melakukan kinerja 
lingkungan secara lebih luas untuk diungkapkan di islamic 
social report.Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan 

yaitu: 
H3.c: Ukuran Perusahaan Bepengaruh Terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Report yang dimoderasi 

Kinerja Lingkungan. 
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Gambar 1. Model Penelitian 

II. METODELOGI PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk penelitian asosiatif. Lokasi penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan yang tercatat di Indeks Saham 
Syariah Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012-2016. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari BEI melalui website 
www.idx.co.id. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi. Populasi yang akan 

diteliti adalah perusahaan yang tercatat di Indeks Saham 
Syariah Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012-2016. 

Teknikpengambilansampel yang 
digunakanadalahpurposive sampling.Kriteria yang digunakan 
untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) 

Perusahaan yang masuk dalam daftar Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) dan tercatat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode desember 2016 (2) Perusahaan 

yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI) dan konsisten masuk selama periode penelitian 
yakni tahun 2012-2016 (3) Perusahaan yang 

mempublikasikan hasil Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan (PROPER) selama tahun 2012-2016 
(4) Perusahaan yang mengalami laba selama periode 
penelitian yakni tahun 2012-2016. Teknis analisis yang 

digunakan dalam penelitian meliputi Statistik deskriptif 
yang mencoba mencari karakteristik masing-masing 
variabel, serta untuk pengujian pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat digunakan uji asumsi klasik, 
analisis regresi linier berganda dan moderated regresion 
analysisdengan persamaan sebagai berikut: 

Persamaan I  = Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Persamaan II = Y= a + b1X1 + b1X4 + b1X1X4 
Persamaan III = Y= a + b2X2 + b2X4 + b2X2X4 

Persamaan IV = Y= a + b3X3 + b3X4+ b3X3X4 
Keterangan: 

Y  = Pengungkapan Islamic Social Report 
X1  = Ukuran Perusahaan  
X2  = Leverage 

X3  = Ukuran Perusahaan 
X4  = Kinerja Lingkungan 
X1X4  = Interaksi antara Profitabilitas dan 

Kinerja Lingkungan 
X2X4  = Interaksi antara Leverage dan 
Kinerja Lingkungan 

X3X4  = Interaksi antara Ukuran Perusahaan 
dan  Kinerja Lingkungan 
a  = Nilai Konstanta 

b1,b2,b3 = Koefisien regresi variabel X 
 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 
Variabel pengungkapan islamic social report 

memiliki nilai rata-rata -0,6468, nilai nilai minimum -

0,9280 dan nilai maksimum -0,3939. Variabel 
profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar -2,673, nilai 
minimum -7,0627 dan nilai maksimum -1,4759. Variabel 

leverage nilai rata-rata -1,077, nilai minimum -1,7811 
dan nilai maksimum -0,5425. Variabel ukuran 
perusahaan memiliki nilai rata-rata 3,0211, nilai 
minimum 27,4622 dan nilai maksimum32,1510. Variabel 

kinerja lingkungan memiliki nilai rata-rata 1,2864, nilai 
minimum 1,0986 dan nilai maksimum 1,6094. 
 

Uji Asumsi Klasik 
Hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa uji normalitas, uji multikolinieritas 

dan uji heteroskedastisitas telah memenuhi syarat. Jadi 
model regresi layak untuk dipakai. 
 

Uji Hipotesis 
Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 2. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

                                                    Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.881 .452  -4.156 .000 

Profitabilitas -.006 .021 -.042 -.289 .774 

Profitabilitas (X1) 

Leverage (X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X3) 

Pengungkapan 

ISR (Y) 

Kinerja Lingkungan (X4) 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan dalam bel 

diatas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
Persamaan I: 

ISR = -1,881 – 0,006 PROFIT – 

0,010 LEV + 0,040 SIZE 

Persamaan regresi diatas dijelaskan sebagai 
berikut: (1) Nilai konstanta variabel ISR sebesar -1,881 
dengan parameter negatif menunjukan bahwa apabila 

tidak terdapat profitabilitas (PROFIT), leverage (LEV) dan 
ukuran perusahaan (SIZE)maka hasil ISR akan menurun 
sebesar konstanta (2) Nilai koefisien variabel profitabilitas 

(PROFIT) 

sebesar -0,042 
(42%) berarti 
bahwa setiap 

kenaikan 100% profitabilitas, maka tingkat 
pengungkapan ISR akan mengalami kenaikan sebesar 
42% (3) Nilai koefisien variabel leverage (LEV) sebesar -

0,030 (30%) berarti bahwa setiap kenaikan 100% 
leverage, maka tingkat pengungkapan ISR akan 
mengalami kenaikan sebesar 30% (4) Nilai koefisien 

variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,403 
(40,3%) berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pada 
ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 100% maka tingkat 
pengungkapan ISR akan mengalami kenaikan sebesar 

40,3%.  
 

Uji Determinasi (R2) 

Tabel 3. Uji Adjusted R Square (R2) 

 

 

 

 

 
Hasil koefisien determinasi R Square diperoleh 

nilai sebesar 0,169 atau 16,9%. Artinya bahwa 16,9% 
jumlah pengungkapan islamic social report dipengaruhi oleh 
variabel independen profitabilitas, leverage dan ukuran 

perusahaan. Sedangkan sisanya 83,1% pengungkapan 

islamic social report di pengaruhi oleh independen lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
 
Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda Secara Bersama (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .135 3 .045 3.115 .035a 

Residual .665 46 .014   

Total .800 49    

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2018. 

Dari hasil pengujian uji hipotesis secara bersama 
menggunakan SPSS 23 diperoleh nilai Fhitung 3,115 

sedangkan Ftabel dengan α = 0,05 (5%) serta df = 50-3-1 = 

46 sebesar 2,81 dan Fsig 0,035 <α. Dari nilai tersebut 

dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, leverage dan 
ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama dan 

signifikan terhadap pengungkapan ISR. 
Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda Secara Parsial (Uji t) 

Leverage -.010 .048 -.030 -.213 .833 

Ukuran 
Perusahaan 

.040 .015 .403 2.682 .010 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .411a .169 .115 .1202590 

                                                    Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.881 .452  -4.156 .000 

Profitabilitas -.006 .021 -.042 -.289 .774 

Leverage -.010 .048 -.030 -.213 .833 

Ukuran 
Perusahaan 

.040 .015 .403 2.682 .010 
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Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2018. 

Dari data diatas, diperoleh data bahwa thitung 
untuk profitabilitas sebesar        -0,289 dengan tsig 0,774, 
thitung  untuk leverage sebesar -0,213 dengan tsig 0,833, thitung 

untuk ukuran perusahan sebesar 2,682 dengan tsig 0,010, 

sedangkan nilai ttabel dengan taraf nyata (α) 0,05 serta db = 
n-2 = 48 sebesar 2,0106. Berdasarkan hasil tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 
islamic social report sementara profitabilitas dan leverge 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social 

report. 
 
Uji Moderated Regression Analysis 

Tabel 6. Hasil Uji Analisis 1: Interaksi Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan. 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.039 .143  -7.283 .000 

Profitabilitas -.033 .020 -.219 -1.604 .115 

Kinerja Lingkungan .237 .096 .338 2.472 .017 

 Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2018. 

Tabel 7. Hasil Uji Analisis 2: Interaksi Profitabilitas, Kinerja Lingkungan dan Interaksi Profitabilitas dengan Kinerja 

Lingkungan. 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.485 .436  -3.408 .001 

Profitabilitas -.212 .167 -1.429 -1.271 .210 

Kinerja Lingkungan .616 .363 .877 1.700 .096 

Interaksi 
Profitabilitas dan 

Kinerja Lingkungan 

.153 .141 1.262 1.084 .284 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan dalam tabel 

diatas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
 

Persamaan II.1:ISR = -1,039 – 0,033 PROFIT + 0,237 
KL 
Persamaan II.2:ISR = -1,485 – 0,212 PROFIT + 0,616 

KL + 0,153 M1 
Keterangan konstanta pada persamaan II.1 sebesar 

-1,039 dan persamaan II.2 sebesar -1,485 dengan 
parameter negatif menunjukan bahwa apabila tidak 

terdapat profitabilitas dan kinerja lingkungan maka nilai 
pengungkapan ISR akan menurun sebesar konstanta. Nilai 

signifikansi kinerja lingkungan (KL)pada persamaan II.1 

sebesar 0,017 yang berarti< (α) 0,05 sedangkan nilai 
signifikansi Interaksi profitabilitas dan kinerja lingkungan 

(M1) pada persamaan II.2 sebesar 0,284 yang berarti > 

(α) 0,05. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
persamaan II.1 pada tabel 6 memiliki hubungan yang 
signifikan dan persamaan II.2 pada tabel 7 memiliki 
hubungan yang tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja lingkungan dapat memoderasi hubungan 
antara profitabilitas terhadap pengungkapan islamic social 
report, dengan kinerja lingkungan sebagai moderasi semu 

(quasi moderated). 

 

Tabel  8. Hasil Uji Analisis 1: Interaksi Leverage dan Kinerja Lingkungan. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.105 .210  -5.260 .000 

Leverage -.065 .060 -.192 -1.072 .289 

Kinerja 
Lingkungan 

.302 .126 .429 2.403 .020 
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Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2018. 

Tabel 9. Hasil Uji Analisis 2: Interaksi Leverage, Kinerja Lingkungan danLeverage dengan Kinerja Lingkungan. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan dalam tabel 

diatas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
Persamaan III.1:ISR = -1,105 – 0,065 LEV + 0,302 KL 

Persamaan III.2:ISR = -1,791 – 0,770 LEV + 0,874 KL 
+ 0,603 M2 

Keterangan konstanta pada persamaan III.1 

sebesar -1,105 dan persamaan III.2 sebesar -1,791 dengan 
parameter negatif menunjukan bahwa apabila tidak 
terdapat leverage dan kinerja lingkungan maka nilai 

pengungkapan ISR akan menurun sebesar konstanta. Nilai 
signifikansi kinerja lingkungan (KL)pada persamaan III.1 

sebesar 0,020 yang berarti < (α) 0,05 sedangkan nilai 
signifikansi Interaksi leverage dan kinerja lingkungan 
(M2) pada persamaan III.2 sebesar 0,212 yang berarti> 

(α) 0,05. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
persamaan III.1 pada tabel 8 memiliki hubungan yang 

signifikan dan persamaan III.2 pada tabel 9 memiliki 
hubungan yang tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa kinerja lingkungan dapat memoderasi hubungan 

antara leverage terhadap pengungkapan islamic social 
report, dengan kinerja lingkungan sebagai moderasi semu 
(quasi moderated). 

 

Tabel 10. Hasil Uji Analisis 1: Interaksi Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2018. 

Tabel  11. Hasil Uji Analisis 2: Interaksi Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Ukuran Perusahaan dengan 

Kinerja Lingkungan. 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2018. 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.791 .581  -3.081 .003 

Leverage -.770 .561 -2.282 -1.373 .176 

Kinerja Lingkungan .874 .469 1.243 1.863 .069 

Interaksi Leverage 
dan Kinerja 

Lingkungan 

.603 .477 1.697 1.265 .212 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.842 .392  -4.702 .000 

Ukuran Perusahaan .034 .014 .342 2.460 .018 

Kinerja Lingkungan .133 .098 .189 1.355 .182 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .407 3.680  .111 .912 

Ukuran Perusahaan -.042 .124 -.420 -.337 .738 

Kinerja Lingkungan -1.618 2.848 -2.302 -.568 .573 

Interaksi Ukuran 

Perusahaan dan Kinerja 
Lingkungan 

.059 .095 2.846 .615 .542 
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Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan dalam tabel 

diatas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
Persamaan IV.1: 

ISR = -1,842 + 0,034 SIZE + 0,133 KL 
Persamaan IV.2: 
ISR = 0,407 – 0,042 SIZE - 1,618 KL + 0,059 M3 

Keterangan konstanta pada persamaan IV.1 

sebesar -1,842 dan persamaan IV.2 sebesar 0,407 
menunjukan bahwa apabila tidak terdapat ukuran 
perusahaan dan kinerja lingkungan maka nilai 

pengungkapan ISR akan meningkat sebesar konstanta. 
Nilai signifikansi kinerja lingkungan (KL)pada persamaan 

IV.1 sebesar 0,182 yang berarti > (α) 0,05 sedangkan nilai 
signifikansi Interaksi ukuran perusahaan dan kinerja 
lingkungan (M3) pada persamaan IV.2 sebesar 0,542 yang 

berarti > (α) 0,05. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
persamaan IV.1 pada tabel 10 dan persamaan IV.2 pada 

tabel 11 sama-sama memiliki hubungan yang tidak 
signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
lingkungan tidak dapat memoderasi hubungan antara 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan islamic social 
report (bukan moderator). 
 

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis 

regesi linier berganda maka dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan secara 
bersama signifikan memengaruhi pengungkapan islamic 
social report. Secara parsial, hanya variabel ukuran 

perusahaan yang secara signifikan dapat memengaruhi 
pengungkapan islamic social report. Besarnya pengaruh 
yang ditunjukan oleh ketiga variabel independen dalam 

penelitian ini (profitabilitas, leverage dan ukuran 
perusahaan) hanya memengaruhi variabel dependen  
(pengungkapan islamic social report) sebesar 16,9%, 
sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel independen 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan 
hasil pengujian menggunakan moderated regression analysis 
dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan dapat 

memoderasi hubungan antara profitabilitas dan leverage 
terhadap pengungkapan islamic social report dengan kinerja 
lingkungan sebagai moderasi semu, tetapi kinerja 

lingkungan tidak dapat memoderasi hubungan antara 
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan islamic social 
report. 
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