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MOTTO : 

 

 

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Maka Allah memberikan jalan 

keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka- sangka. 

Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya 

menjadi mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dihapuskan 

dosa – dosanya dan mendapatkan pahala yang agung. 

(QS. Ath – Thalaq : 2,3,4) 

 

 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 

jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. 

(QS. Al- Isra : 7) 

 

 

“Kebahagiaan sesungguhnya ialah dimana seseorang yang selalu bersyukur 

atas semua nikmat yang diberikan Allah baik itu suka maupun duka. Hargai 

semua yang diberikan Allah untuk diri kita.  Lalu, jadila diri kita sendiri terus 

menjadi seorang yang baik bahkan lebih baik.’’ 

 

“ You Can Do It, If You Trust that Allah always besides you ” 
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ABSTRAK 

Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan 

yang paling penting bagi perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan 

yang tercermin dalam harga sahamnya. Nilai perusahaan dipengaruh oleh 

beberapa faktor diantaranya Good Corporate Governance, Profitabilitas dan 

Pelaporan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Komisaris, Islamic Social Reporting (ISR) 

sebagai variabel mediasi terhadap Nilai perusahaan dengan perhitungan Tobin’s 

Q. Objek penelitian ini adalah perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di ISSI periode 2010 – 2017. Dalam perusahaan industri dasar dan kimia tersebut, 

penelitian ini melihat dari sisi jumlah dewan direksi, jumlah komisaris, ISR, dan 

nilai perusahaan masing- masing perusahaan. Ada beberapa perusahaan dimana 

jumlah dewan direksi dan komisaris bertambah ataupun berkurang sehingga disini 

kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.   

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan industri dasar dan kimia pada periode 2010 – 2017 yang 

berjumlah 41 perusahaan. Dengan sampel penelitian yang berdasarkan kriteria 

penelitian (purposive sampling)  sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 

17 perusahaan dengan periode 2010 – 2017 (8 tahun). Teknik analisis data dengan 

menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) dengan bantuan SPSS Versi 22.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen jumlah 

dewan direksi dengan t hitung 1.709 dan sig 0.016 dan Jumlah komisaris dengan t 

hitung 1.899 dan sig 0.026 berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Variabel jumlah dewan direksi dengan t hitung 3.733 dan sig 0.020 berpengaruh 

signifikan terhadap ISR, sedangkan jumlah komisaris dengan t hitung 0.013 dan 

sig 0.090 tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR. Variabel mediasi ISR 

dengan t hitung 2.406 dan sig 0.018 berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dan variabel mediasi ISR memediasi antara jumlah dewan direksi 

dengan sig 0.0172 dan koefisien regresi 0.0204 dan jumlah komisaris dengan sig 

0.0035 dan koefisien regresi 0.0241 terhadap nilai perusahaan  

 

Kata kunci : Nilai Perusahaan,  Islamic Social Reporting (ISR), Teori 

Stakeholder, Teori Agency.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Huruf Konsonan 

 q = ق  z = ز  . =  ا

 k = ك  s = س  b = ب

 l = ل  sy = ش  t = ت

  m = م  $ = ص  ts = ث

 n = ن  dh = ض  j = ج

 w = و  th = ط  h = ح

 H = ه  zh = ظ  kh = خ

 . = ء  „ = ع  d = د

 y = ي  gh = غ  dz = ذ

 f = ف  r = ر

B. Ta‟ Marbuthah 

1. Ta’ marbuthah sukun ditulis b contoh  بعبادة ditulis bi’idabah. 

2. Ta’ marbuthah sambung ditulis  بعبلدة ر ب ditulis bil’ibadati rabbih. 

C. Huruf Vokal 

1. Vokal Tunggal 

a. Fathah (----) = a 

b. Kasrah (----) = i 

c. Dhammah (----) = u 

2. Vokal Rangka 

a. ( ي ا ) = ay 
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b. ( ي --) = iy 

c. ( و ا ) = aw 

d. ( و ---) = uw 

3. Vokal Panjang 

a. ( ا ----) = a 

b. ( ي ---) = i 

c. ( و ----) = u 

D. Kata Sandang 

Penulis al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

1. Al qamariyah contohnya : “ الحمد ” ditulis al-hamd. 

2. Al syamsiyah contohnya : “ النمل ” ditulis al-naml. 

E. Daftar Singkatan 

H = Hijriyah 

M = Masehi 

h. = halaman 

swt. = subhanahu wa ta`ala 

saw. = sall Allah `alaih wa sallam 

QS. = al-Qur`an Surat 

HR = Hadis Riwayat 

Terj. = terjemahan. 

F. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis 

sebagaimana dalam kamus tersebut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Ada 

beberapa hal yang mengemukakan tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan yaitu 

untuk mencapai keuntungan maksimal dan juga ingin memakmurkan pemilik 

perusahaan atau para pemilik saham, sehingga secara langsung membuat nilai 

perusahaan baik dipandang para investor. Tujuan yang paling penting bagi 

perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga 

sahamnya. Setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai perusahaan yang 

tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan 

modalnya kepada perusahaan tersebut. 

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya good 

corporate governance dan profitabilitas. Good corporate governance merupakan 

tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai  pihak dalam 

perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan. Adanya arah 

dan kinerja perusahaan yang bagus akan menunjukkan keberhasilan suatu 

perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul teori keagenan 

mengemukakan antara pihak pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang 

berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan 
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(agency conflict)
1
. Yang mana pihak manajemen yaitu manajer perusahaan 

mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama 

perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham.Perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya 

konflik yang biasa disebut agency conflict, hal tersebut terjadi karena manajer 

mengutamakan kepentingan pribadi, baliknya pemegang saham tidak menyukai 

kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut 

akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan 

keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga 

menurunkan nilai perusahaan.  

Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya penerapan Good 

Corporate Governance (GCG). Dalam penerapan Good Corporate Governance 

perusahaan harus memiliki diantaranya dewan direksi dan komisaris yang baik. 

Karena, dewan direksi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan 

pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan. Dengan kinerja 

perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang 

baik dan nantinya akan meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai 

perusahaan menjadi ikut meningkat. Pembentukan dewan komisaris merupakan 

salah satu mekanisme yang digunakan untuk monitoring kinerja manajer. 

                                                             
1 Rika Lidyah, “ Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan 
Institusi Terhadap Nilai Perusahaan Tambang Batu Bara yang Terdaftar di BEI”. Skripsi ( Palembang : STIE 
MDP,2002).  
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dewan komisaris dan dewan 

direksi maka semakin baik kinerja perusahaan dan nilai perusahaan pun 

meningkat.
2
 

Perusahaan akan dapat mengungkapkan suatu informasi yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahan cenderung akan mengungkapkan 

informasi yang diharapkan akan memaksimalkan nilai perusahaannya, yang 

kemudian akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Informasi-

informasi yang diungkapkan oleh perusahaan adalah Islamic Social Reporting dan 

Good Corporate Governance (GCG). Dengan pengungkapan tersebut dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Perkembangan Islamic Social Reporting (ISR) di Indonesia mengalami 

peningkatan yang baik. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan 

yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar Accounting 

and Auditing Organizaton for Islamic financial institusions (AAOIFI) yang 

kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Pelaporan ISR 

masih dalam bentuk sukarela (voluntary), sehingga bentuk pelaporan ISR tidak 

sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak perusahaan di 

Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan syariah dalam menjalankan bisnis 

dan aktivitas CSRnya, sebagai contoh ialah perusahaan – perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sehingga penggunaan ISR 

sangat dibutuhkan.  

 

 

                                                             
2 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2014, hlm 66 
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Gambar 1.1  

 
Sumber : Website BEI (https://idx.co.id), 2018 

 

Dari diagram garis diatas, terlihat bahwa kondisi nilai perusahaan pada 

sektor industri dasar dan kimia di BEI mengalami peningkatan kecuali pada tahun 

2014. Pada tahun 2010 rata – rata nilai perusahaan pada sektor industri dasar dan 

kimia sebesar 101 %, kemudian pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 

31 % sehingga rata – rata pada tahun 2011 sebesar 132%, setelah itu pada tahun 

2012 mengalami peningkatan sebesar 35 % dari tahun sebelumnya. Dan pada 

tahun 2014 mengalami penurunan. Tetapi, pada tahun 2015 langsung meningkat 

kembali sebesar 201 %. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

sebesar 9% dari tahun 2015. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 

sebesar 3%.  

 Fenomena sektor industri dasar dan kimia di BEI dari periode 2010 – 

2017 menunjukkan banyak faktor yang menyebabkan penurunan maupun 

peningkatan, diantaranya kinerja perusahaan, pelaporan kegiatan perusahaan, dan 

tata kelol perusahaan. Nilai perusahaan akan meningkat apabila suatu perusahaan 

memiliki informasi yang baik untuk investor. Berdasarkan hasil penelitian 
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terdahulu, mengindikasikan adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) 

yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Research gap 

Jumlah Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan 

Pengaruh Jumlah 

Dewan Direksi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara jumlah dewan direksi 

terhadap nilai perusahaan  

1. Noor Laila (2011) 

2. Frysa Praditha 

Purwaningtyas 

(2011) 

Tidak terdapat pengaruh 

antara jumlah dewan direksi 

terhadap nilai perusahaan  

1. Fika Fiadicha (2016)  

2. Kilat Liliani Nintyas 

(2014) 
Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018  

 

Jumlah Dewan Direksi dalam penelitian Noor Laila (2011) dan Frysa 

Praditha Purwaningtyas (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

jumlah dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Fika Fiadicha (2016) dan Kilat Liliani 

Nintyas (2014) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara jumlah dewan 

direksi terhadap nilai perusahaan.  

Tabel 1.2 

Research gap 

Jumlah Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan 

Pengaruh Jumlah 

Komisaris 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif antara 

jumlah komisaris terhadap nilai 

perusahaan  

1. Noor Laila (2011) 

2. Fika Fiadicha (2016)  

Tidak terdapat pengaruh antara 

jumlah komisaris terhadap nilai 

perusahaan  

1. Dedi Yansyah 

(2018)  

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018  

 

Jumlah Komisaris dalam penelitian Noor Laila (2011) dan Fika Fiadicha 

(2016) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara jumlah komisaris 
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terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dedi Yansyah (2018) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh 

antara jumlah komisaris terhadap nilai perusahaan.  

Tabel 1.3 

Research gap 

Islamic Social Reporting (ISR) Terhadap Nilai Perusahaan 

Pengaruh ISR 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara  ISR terhadap  nilai 

perusahaan  

1. M. Ikhsan Purnama 

(2016)  

2. Tesdha Rahayu 

(2013)  

Tidak terdapat pengaruh antara 

ISR terhadap nilai perusahaan  

1. Sartika Handayani 

Kansar (2016)  
Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018  

 

Islamic Social Reporting (ISR) dalam penelitian M. Ikhsan Purnama 

(2016) dan Tesdha Rahayu (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara Islamic social reporting (ISR) terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

bertentangan dengan hasil penelitian oleh Sartika Handayani Kansar (2016) yang 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara Islamic social reporting (ISR) 

terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 1.4 

Research gap 

Jumlah Dewan Direksi terhadap ISR 

Pengaruh 

Jumlah Dewan 

Direksi  
terhadap ISR 

Hasil Penelitian Peneliti  
Terdapat pengaruh positif antara 

Jumlah Dewan Direksi terhadap 

ISR  

1. 

  

  

Desy  Dianitami 

(2016)  

Terdapat pengaruh negatif 

antara Jumlah Dewan Direksi 

terhadap ISR 

1. 

 

 

Vina  Septiana 

Permatasari (2015)  

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018 

 

Jumlah Dewan Direksi dalam penelitian Desy Dianitami (2016) 

menunjukkan terdapat pengaruh positif antara jumlah dewan direksi terhadap 



25 
 

Islamic Social Reporting (ISR). Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Vina Septiana Permatasari (2015) yang menunjukkan adanya 

pengaruh negatif antara  jumlah dewan direksi terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR).   

Tabel 1.5 

Research gap 

Jumlah Komisaris terhadap ISR 

Pengaruh 

Jumlah 
Komisaris 

terhadap ISR 

Hasil Penelitian Peneliti  
Terdapat pengaruh positif 

antara jumlah  komisaris 

terhadap ISR  

1. 

  

 

2. 

Wardatul baidok dan 

Dina Fitrisia Septiarini 

(2016) 

Winda Siti Hardiatma 

(2017)   
Terdapat pengaruh negatif 

antara jumlah komisaris 
terhadap ISR 

1. 

 

 

Mariska Nanda Savira 

(2015) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018 

 

Jumlah Komisaris dalam penelitian Wardatul baidok dan Dina Fitrisia 

Septiarini (2016) dan Winda Siti Hardiatma (2017) menunjukkan adanya 

pengaruh positif antara jumlah komisaris terhadap Islamic social reporting (ISR). 

Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Mariska Nanda 

Savira (2015) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara jumlah komisaris 

terhadap Islamic social reporting (ISR).  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan perbedaan 

hasil penelitian sebagai penguat fenomena yang ada, maka judul penelitian “ 

Pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Variabel Mediating pada 

perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di (ISSI) 

periode 2010 – 2017 “  
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan fenomena pada latar belakang dan terdapatnya perbedaan 

(research gap) dari hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR) pada perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia 

yang terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Komisaris  terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR) pada perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia 

yang terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

3. Bagaimana pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

4. Bagaimana pengaruh Jumlah Komisaris terhadap Nilai Perusahaan  

pada perusahaan Sektor Industri Dasar  dan Kimia yang terdaftar di 

(ISSI) periode 2010 – 2017? 

5. Bagaimana pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Nilai 

Perusahaan  pada perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

6. Bagaimana pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah 

Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sektor 

Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 

2017?  
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7. Bagaimana pengaruh  Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah 

Komisaris terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sektor Industri 

Dasar dan Kimia yang terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017?  

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini hanya akan membahas 

mengenai jumlah dewan direksi, jumlah komisaris, nilai perusahaan dan  

Islamic social reporting (ISR) pada perusahaan Sektor Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017.  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. Mengetahui  pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR) pada perusahaan Sektor Industri dan Kimia yang 

terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

2. Mengetahui  pengaruh Jumlah Komisaris  terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR) pada perusahaan Sektor Industri dan Kimia yang 

terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

3. Mengetahui pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Sektor Industri dan Kimia yang terdaftar 

di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

4. Mengetahui pengaruh Jumlah Komisaris terhadap Nilai Perusahaan  

pada perusahaan Sektor Industri dan Kimia yang terdaftar di (ISSI) 

periode 2010 – 2017? 
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5. Mengetahui pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Nilai 

Perusahaan  pada perusahaan Sektor Industri dan Kimia yang terdaftar 

di (ISSI) periode 2010 – 2017? 

6. Mengetahui  pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah 

Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sektor 

Industri dan Kimia yang terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017?  

7. Mengetahui  pengaruh  Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah 

Komisaris terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sektor Industri 

dan Kimia yang terdaftar di (ISSI) periode 2010 – 2017?  

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam 

menambah wawasan dan pengetahuan dari pengalaman lapangan mengenai 

Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Islamic Social Reporting (ISR) sebagai variabel mediating.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini dapat memperkaya konsep dan teori yang 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan tentang keuangan, 

khususnya mengenai “Pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris 

terhadap Nilai Perusahaan dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

sebagai Variabel Mediating pada Perusahaan Sektor Industri Dasar 

dan Kimia”  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun penelitian 
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akademik lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan 

keuangan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang jumlah dewan direksi dan komisaris terhadap nilai perusahaan 

dengan Islamic social reporting (ISR) sebagai variabel mediating  

pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia.  

b. Bagi penulis 

Menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai jumlah dewan 

direksi dan komisaris terhadap nilai perusahaan dengan Islamic social 

reporting (ISR) sebagai variabel mediating pada perusahaan sektor 

industri dasar dan kimia.  serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan 

program studi ekonomi syariah. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk keperluan 

studi dan sebagai bahan perbandingan untuk memperbaiki penelitian 

sejenis selanjutnya mengenai Pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan 

Komisaris terhadap Nilai Perusahaan dengan Islamic Social Reporting 

(ISR) sebagai Variabel Mediating pada Perusahaan Sektor Industri  

Dasar dan Kimia. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

A. Landasan Teori  

1. Teori Agency  (Agency Theory) 

Perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan 

kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam modal (principal), 

keahlian dan tenaga kerja (agent) dalam rangka memaksimumkan 

keuntungan dalam jangka panjang. Sedangkan Jensen dan Meckling dalam 

Noor laila
3
 mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak 

dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk 

melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan 

mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agent. 

Teori keagenan, dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang 

terlibat dalam perusahaan akan berperilaku  karena pada dasarnya antara 

agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda yang 

menyebabkan terjadinya konflik keagenan (agent conflict). Pada dasarnya, 

konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. 

Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan 

munculnya agency cost yaitu biaya monitoring (monitoring cost) yang 

dikeluarkan oleh principal seperti auditing, penganggaran, sistem 

                                                             
3
 Noor Laila, “ Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2009 )”. Skripsi ( 
Semarang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011) 
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pengendalian dan kompensasi, biaya perikatan (bonding expenditure) yang 

dikeluarkan oleh agent dan kerugian residual berkaitan dengan divergensi 

kepentingan antara principal dan agent.Menurut Jensen dan Meckling 

dalam Frysa Praditha
4
 adanya masalah keagenan memunculkan biaya 

agensi yang terdiri dari: 

1. The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost), yaitu 

biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi 

perilaku dari agent dalam mengelola perusahaan. 

2.  The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya 

yang dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa agent tidak 

bertindak yang merugikan principal. 

3. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas principal maupun 

agent karena adanya hubungan agensi. 

Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antara investor dan manajer, tetapi 

juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. 

Controlling shareholders biasanya mengendalikan keputusan manajemen dan 

cenderung mengabaikan kepentingan minority shareholders. Perusahaan 

dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang 

saham. Principal atau pemilik perusahan menyerahkan pengelolaan perusahaan 

terhadap pihak manajemen. Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas 

kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, akan 

                                                             
4 Frysa Praditha Purwaningtyas, “ Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2007 – 2009)”. 

Skripsi ( Semarang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011).  
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cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan 

mengorbankan kepentingan pemegang saham. Sebagai pengelola perusahaan, 

manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 

dibandingkan pemilik (pemegang saham).  

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan  

kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, 

namun informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga hal ini memacu terjadinya konflik 

keagenan. Investor sebagai pemilik, mempercayakan pengelolaan perusahaan 

kepada manajemen. Mereka tidak memiliki jaminan bahwa modal yang 

ditanamkan pasti disalurkan untuk investasi atau proyek yang menguntungkan. 

Manajer memiliki hak untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian, 

manajer memiliki hak diskresioner dalam mengelola dana investor Selanjutnya 

manajer kemungkinan dapat melakukan ekspropriasi dana investor. 

Pokok – Pokok Keterbatasan Agency Theory :  

Sebagai teori, teori agensi tidak terlepas dari kelemahan asumtif karena unsur 

penyederhanaan atau generalisasi. Dalam kaitan ini jika dicermati, dapat 

diidentifikasi adanya penyederhanaan dalam hal – hal berikut ini
5
: 

1. Pemegang saham  

Pemegang saham secara implisit dianggap mempunyai kesatuan 

kepentingan dan menaham sahamnya dalam jangka waktu yang tidak 

tertentu serta berperilaku seragam.  

                                                             
5 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm 21 
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2. Pemberi pinjaman  

Pemberi pinjaman diasumsikan individu yang rasional dan mempunyai 

motif bekerja berdasarkan kaidah normative bisnis sekalipun penentu 

pemberian pinjaman (bank) juga terkait dengan hubungan agensi di 

perusahaan tempatnya bekerja.  

3. Market for Corporate Control  

Market for corporate control diasumsikan mengancam setiap saat dengan 

frekuensi tinggi, tanpa hambatan, sehingga mampu membuat pengelola 

takut berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham.  

4. Informasi  

Informasi secara implisit diasumsikan simetrik, sehingga kinerja jelek 

pengelola berdampak pada nasibnya di masa mendatang dan pengelola 

secara jujur melaporkan kinerja keuangan perusahaan.  

5. Pasar Tenaga Kerja  

Pasar tenaga kerja manajerial diasumsikan bekerja sempurna, sehingga 

bisa membuat nasib jelek akan menimpa pengelola jika menyimpang dari 

keingan pemegang saham (kinerjanya dinilai kurang, sehingga yang 

bersangkutan tidak digunakan lagi oleh pasar).  

6. Pasar Modal  

Pasar modal diasumsikan bekerja efisien, sehingga kinerja jelek pengelola 

karena perilakunya menurunkan nilai perusahaan, akan tercermin pada 

harga saham perusahaannya. Pasar modal pada kenyataannya tidak 
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efficient strong form, dibeberapa negara ada yang semi strong form dan 

weak form.  

7. Subordinat  

Dalam teori agensi diasumsikan subordinat dan pimpinan merupakan satu 

tim professional yang kompak dan homogeny. Dalam kenyataannya belum 

tentu karena berbagai sebab, diantaranya adalah terdapat misallocation dan 

motif preferensi pimpinan dalam memilih anak buah.  

8. Mekanisme Pengendali Perilaku Negative Agent  

Dalam teori agensi tersirat adanya kebutuhan mekanisme yang 

diasumsikan bisa bekerja menjadi pengendali perilaku menyimpang 

pengelola dari keinginan pemegang saham.  

9. Balas Jasa  

Dalam teori agensi, gaji pengelola dan subordinatnya diasumsikan belum 

menjamin memuaskan namun masih ingin menambah penghasilannya dan 

hidup lebih nyaman lagi dalam bekerja. Dalam kenyataannya pengelola 

tidak seragam batas kepuasannya.  

10. Penggantian Pengelola  

Penggantian pengelola diasumsikan mudah Karena terdapat transparansi 

kinerja. Dalam kenyataannya kinerja dibawah standar bisa terlihat baik dan 

penggantian pengelola bisa tidak mudah karena masalah kelangkaan 

tenaga berpengalaman.  
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2. Teori Stakeholder  

Pengungkapan sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para 

investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Investor perlu mengetahui 

tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari dampak yang timbul 

dikemudian hari sebagai akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap lingkungan di sekitarnya. Teori stakeholders menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, 

namun juga harus memberi manfaat bagi para stakeholdersnya (pemegang 

saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan 

pihak lain).  

Gray, Kouhy dan Adams  menyatakan: kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada stakeholder, dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga 

aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin 

powerfull stakeholder, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. 

Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan 

dengan stakeholdernya.  

Wibisono dalam Fika
6
 mengartikan stakeholders sebagai pemangku 

kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan 

karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh 

perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip 

                                                             
6
 Fika Fiadicha, “ Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja 

Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek periode 

2010 – 2014”. Skripsi ( Jakarta : Jurusan Akuntansi Manajerial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 
Agustus 1945, 2016). 
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oleh Wibisono dalam Fika
7
  yang menyatakan bahwa yang dimaksud para 

pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun diluar perusahaan 

yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam 

hal ini Rhenald Kasali membagi stakeholders menjadi sebagai berikut : 

a. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal 

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan 

organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham 

(shareholder), sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang 

berada di luar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, 

konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya. 

b. Stakeholders primer, stakeholders sekunder dan stakeholders marjinal 

Dalam hal ini stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer 

dan stakeholders yang kurang mampu disebut stakeholders sekunder, 

sedangkan yang biasa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan 

prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau 

jasanya sama dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. 

c. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan 

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholders tradisional. 

Karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan 

stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang 

                                                             
7
 Fika Fiadicha, “ Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja 

Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek periode 

2010 – 2014”. Skripsi ( Jakarta : Jurusan Akuntansi Manajerial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 
Agustus 1945, 2016). 
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diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti 

mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial. 

d. Proponents, opponents, dan uncommitted (pendukung, penentang, dan yang 

tidak peduli)  

Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi 

(proponents), menentang organisasi (opponents) dan yang tidak peduli atau 

abai (uncomitted). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenal 

stakeholders yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat 

permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan 

yang proporsional. 

e. Silent majority dan vocal minority (pasif dan aktif) 

Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau 

mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau 

dukungannya secara vocal (aktif) namun ada pula yang meyatakan secara 

silent (pasif).  

Selanjutnya Kay, dalam Business of Economics (1996, OUP)
8
, 

mengusulkan bahwa model – model alternative dalam melindungi 

kepentingan dari stakeholder setidaknya harus memiliki beberapa elemen 

penting, antara lain sebagai berikut : 

a) perbedaan dan pemisahaan harus secara tegas dibuat (melalui mekanisme 

Undang – Undang tentang Perusahaan) antara perusahaan publik institusi 

sosial dan pemilik mengontrol perseroan terbatas.  

                                                             
8 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm 40 
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b) sebuah kerangka kerja governance yang baru harus segera diterapkan 

kepada perusahaan publik. Perusahaan publik diharuskan untuk memiliki 

dewan direksi yang dipimpin oleh direktur independen dengan 

sekurangnya memiliki 3 orang direktur independen.  

c) peranan dan fungsi CEO, harus ditetapkan dan proses pemilihannya 

harus melalui konsultasi dengan karyawan, investor, pemasok, dan 

lembaga – lembaga regulator lain yang relavan.  

d) penunjukan CEO melalui proses diatas adalah untuk jangka waktu yang 

tetap selama 4 tahun.  

e) kewenangan penunjukan direktur seharusnya diserahkan kepada direktur 

independen namun direktur independen tersebut harus 

mengkonsultasikan kepada stakeholders sebelum menunjuk direktur 

independen yang baru.  

3. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan 

pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada 

prospek perusahaan di masa mendatang.Memaksimalkan nilai perusahaan 

sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan 

nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. 

Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan 

keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, 
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maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Nilai perusahaan
9
 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila 

harga saham perusahaan terus meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka 

makin tinggi kemakmuran pemegang saham.  

Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang 

merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan 

rasio yang disebut rasio penilaian. rasio Penilaian adalah suatu rasio yang 

terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan 

di pasar modal (go public). Rasio penilaian memberikan informasi seberapa 

besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk 

membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya.  

Jenis-jenis Nilai Perusahaan  

Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang 

digunakan, yaitu :  

1. Nilai Nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal 

dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca 

perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. 

2. Nilai Pasar. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari  

                                                             
9 Rika Lidyah, “ Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan 
Institusi Terhadap Nilai Perusahaan Tambang Batu Bara yang Terdaftar di BEI”. Skripsi ( Palembang : STIE 
MDP).  
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proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika 

saham perusahaan dijual di pasar saham.  

3. Nilai Intrinsik. Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, 

karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai 

perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari 

sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang 

memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 

4. Nilai Buku. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan 

dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi 

selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 

5. Nilai Likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan 

setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi 

dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, 

yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan 

akan dilikuidasi. 

Pengukuran Nilai Perusahaan
10

  

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham 

menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio Penilaian adalah suatu 

rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah 

diperdagangkan di pasar modal (go public). Rasio penilaian memberikan 

informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga 

masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi 

                                                             
10 Stiyarini,2016. “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Jasa 
Telekomunikasi”. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: Volume 5 Nomor 2.h.8. 
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dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk 

mengukur nilai perusahaan. 

a. Price Earning Ratio (PER)
11

  

Bagi para investor semakin tinggi Price Earning Ratio maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. 

Dengan begitu Price Earning Ratio ( Rasio harga terhadap laba ) adalah 

perbandingan antara market price pershare (harga pasar perlembar 

saham) dengan earning pershare (laba perlembar saham).  

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan 

antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh 

para pemegang saham. Kegunaan price earning ratio adalah untuk 

melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh earning  per share nya. Price earning ratio 

menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per 

share. Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan 

kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin 

besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk 

tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Rumus yang 

digunakan adalah: 

 

PER (Price Earning Ratio)   = 
                             

                       
 

 

 

                                                             
11 David, Arthur dan Michael, Manajemen Keuangan Multinasional edisi kesebelas, PT Gelora Aksara 
Pratama, Jakarta, 2010, hlm 289 
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Keterangan :  

PER (Price Earning Ratio)  

MPS (market price pershare)  

EPS (earning pershare)  

 

b. Price Book Value (PBV)  

Price to Book Value (PBV) yaitu rasio untuk mengukur nilai yang 

diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai 

sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Semakin tinggi PBV berarti pasar 

percaya akan prospek perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai rasio PBV 

semakin tinggi penilaian investor dibandingkan dengan dana yang 

ditanamkan dalam perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula 

peluang para investor untuk membeli saham perusahaan. Rumus PBV 

adalah:                       

 

PBV ( Price Book Value ) 
                             

                          
 

 

 

 

Keterangan :  

PBV (Price Book Value)  

MPS (market price pershare) 

BVS (Book Value per Share )  

 

c. Rasio Tobins’Q 

Rasio Tobin’s Q digunakan sebagai indikator penilaian nilai 

perusahaan. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin’s (1967). 

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi 
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pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dollar 

investasi inkremental. Rumus rasio Tobin’s Q adalah: 

 

Q = 
      

      
 

Keterangan: 

Q       = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai Pasar Ekuitas (EMV = closing price x jumlah saham 

yang beredar) 

EBV = Nilai Buku dari Total Ekuitas (EBV = total aset - total    

kewajiban) 

D       = Nilai Buku dari Total Hutang 

                                        

4. Islamic Social Reporting (ISR)  

 

ISR pertama kali dibahas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam 

tulisannya yang berjudul
12

 “Social Reporting Disclosure: An 

Islamic Perspective”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif 

oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 

di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti 

selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam 

pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka 

konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya 

membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk 

membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah 

dan masyarakat.  

                                                             
12 Haniffa, R. (2002). “Social Reporting Disclosure An Islamic Perspective”. Indonesia Management & 
Accounting Research, I, 128-14 
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ISR (Islamic Social Reporting) adalah standar pelaporan kinerja sosial 

perusahaan - perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan 

dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian 

dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. 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, mengenai 

hak minoritas, dan tentunya terkait karyawan.  

Item-item dalam indeks ISR dicari pada laporan tahunan (annual report) 

perusahaan Penggunaan annual report dikarenakan menyediakan informasi 

yang dapat dipercaya (reliable) secara komprehensif tentang operasional 

perusahaan, kebijakan, kinerja perusahaan dan informasi keuangan maupun 

non keuangan.
13

 

Tujuan ISR: 

-  Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat 

-  Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan 

informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual 

investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. 

 

 

                                                             
13

Jundhi Robbani Al Farisi, “ Pengaruh Mekanisme GCG, Investment Account Holder dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia “. 

Skripsi ( Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm 33 



45 
 

Bentuk Transparansi: 

1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram 

dilakukan 

2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan 

kebijakan investasi  

3.  Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan 

4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan 

masyarakat 

5. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya 

dan perlindungan Lingkungan 

Bentuk Akuntabilitas: 

1.   Menyediakan produk yang halal dan baik 

2.   Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat 

3.   Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam 

4.   Mencapai tujuan usaha bisnis 

5.   Menjadi karyawan dan masyarakat 

6.   Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis 

7.   Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah 
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Tema Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) :  

Terdapat enam tema pengungkapan dalam kerangka Islamic Social 

Reporting (ISR) yang disusun dari beberapa penelitian oleh  Othman, et al (2009) 

dalam Ikhsan Purnama
14

. Enam tema tersebut meliputi:  

1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)  

 Tema ini mengungkapkan mengenai Informasi apakah sumber-

sumber keuangan dan investasi adalah bebas bunga (riba) dan bebas 

spekulatif (gharar), karena bunga (riba) dan gharar dilarang (haram) 

dalam Islam. Selain riba dan gharar, aspek lain yang harus diungkapkan 

oleh perusahaan yang sesuai dengan konsep syariah adalah praktek 

pembayaran zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh 

wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat 

(mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya 

terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat (PSAK 101 

paragraf 71). Kewajiban untuk membayar zakat juga telah dijelaskan 

dalam Q.S.Al-Baqarah:43 :  

اِكِعينَ  عَ  وا الرَّ عُواوَ  م  اة َ اْرك  ك  ة َ آتُوا الزَّ َل  أ قِيُموا الصَّ  و 

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

besertaorang-orang yang ruku' ” 

 

 

                                                             
14 M. Ikhsan Purnama, “ Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah di 

Indonesia”. Skripsi ( Surakarta : Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syari’ah Pasca Sarjana Institut 

Agama Islam (IAIN), 2016). 
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2. Produk dan Jasa (Products and Service)  

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan 

semua produk atau layanan yang termasuk ke dalam kategori haram 

(dilarang) seperti, transaksi senjata, perjudian dan hiburan.Larangan 

terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan 

sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga yaitu keharusan 

menghindar dari kemudaratan. Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad 

SAW, sebagai sumber hukum menyatakan secara eksplisit berbagai jenis 

bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum maupun dipakai 

seorang muslim. Muslim benar-benar peduli dengan status halal dai 

produk/jasa (Haniffa, 2002). Di Indonesia, sertifikasi mengenai kehalalan 

produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indoensia (MUI).  

Pemenuhan kegiatan operasional yang sesuai dengan syariah 

merupakan aspek pelaporan dari tema produk dan jasa, karena suatu 

entitas yang beroperasi dengan prinsip Islam harus memperhatikan 

kegiatan operasionalnya yang harus sesuai dengan prinsip Islam. 

Pemenuhan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah akan 

memuaskan pelanggan-pelanggan yang sangat memikirkan kehalalan 

produk maupun jasa yang dinikmati. Pelanggan memang harus dipuaskan 

karena pelanggan yang tidak puas akan meninggalkan perusahaan dan 

menjadi pelanggan perusahaan lain yang dapat memberikan kepuasan 

yang lebih baik. Makin banyak pelanggan yang beralih menjadi 

pelanggan pesaing, dapat diramalkan bahwa hasil penjualan akan 
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menurun dan pada gilirannya laba juga akan turun. Oleh karena itu, 

sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk melakukan 

operasioanalnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kategori selanjutnya 

pelayanan pelanggan. Secara teori, kepuasan pelanggan tidak hanya 

berhenti sampai kegiatan jual beli, tetapi juga berlanjut pada kegiatan 

pelayanan setelah pembelian. Salah satu kebijakan yang berorientasi 

pelanggan adalah pelayanan terhadap keluhan pelanggan setelah proses 

jual-beli. Dan kategori selanjutnya berkaitan dengan pengembangan 

produk, bagi perusahaan harus terus mengembangkan produk-produk 

yang ditawarkan kepada konsumen sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhan konsumen yang semakin hari meningkat. 

3. Karyawan (Employees)  

Islamic Social Reporting yang berprinsip pada syariah, segala 

sesuatu yang berkaitan dengan karyawan akan berkaitan dengan prinsip 

keadilan. Prinsip keadilan yang dikaitkan dengan karyawan telah 

dijelaskan oleh Graafland, et al (2006) dalam Basah (2013) mengenai 

pengaitan keadilan dalam kegiatan bisnis, dimana salah satu penerapan 

keadilan adalah diterapkan pada pengelolaan karyawan. Masyarakat 

Islam perlu tahu bahwa perusahaan yang bersikap adil terhadap 

karyawannya akan mengungkapkan informasi seperti upah, sifat 

pekerjaan, jam kerja per hari, cuti tahunan, kesehatan dan kesejahteraan, 

kebijakan mengenai persoalan-persoalan agama seperti waktu doa dan 
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tempat doa, pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, kesempatan yang 

sama dan lingkungan kerja.  

4. Masyarakat (Society)  

Kebutuhan masyarakat ummah atau umum secara luas pada 

umumnya dapat dicapai melalui saddaqa (amal), Wakaf (Trust) dan 

Qardh hassan (pinjaman dengan tidak ada keuntungan) (Haniffa, 2002). 

Perusahaan harus mengungkapkan peranannya dalam meningkatkan 

pembangunan ekonomi dan menangani masalah-masalah sosial misalnya; 

masalah buta aksara, beasiswa sekolah, dll pada masyarakat di mana 

mereka beroperasi (Maali, et al., 2006).  Kategori pengungkapan yang 

diungkapkan dalam tema ini meliputi sedekah, donasi, atau sumbangan, 

wakaf, qard hassan, sukarelawan dari karyawan, beasiswa sekolah, 

pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah, pembangunan tunas 

muda, peningkatan kualitas hidup masayarakat miskin, kepedulaian 

terhadap anak-anak, kegiatan amal dan menyokong kegiatan kesehatan, 

hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan. 

5. Lingkungan (Environment)  

Pengungkapan yang dimasukkan dalam tema ini terdiri dari enam 

kriteria diantaranya adalah konservasi lingkungan, kegiatan mengurangi 

efek terhadap pemanasan global, pendidikan mengenai lingkungan, 

pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan dan sistem 

menajemen lingkungan. Lingkungan perusahaan tidak seharusnya terlibat 

dalam setiap jenis kegiatan yang mungkin menghancurkan atau 
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merugikan lingkungan. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan 

penggunaan sumber daya dan program-program yang dilakukan untuk 

melindungi lingkungan harus diungkapkan. Konsep yang mendasari tema 

lingkungan dalam Islamic Social Reporting adalah mizan, i’tidal, 

khifalah dan akhirah. Konsep tersebut menekankan pada prinsip 

keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawan dalam menjaga 

lingkungan. Konsep peduli terhadap lingkungan juga telah dijelaskan 

dalam Q.S Ar-Ruum : 41 Yang Artinya: Telah nampak kerusakan di 

darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Kriteria 

pengungkapan yang digunakan yang terkait dengan tema ini meliputi 

konservatisme lingkungan, kegiatan mengurangi efek terhadap 

pemanasan global, pendidikan mengenai lingkungan, audit lingkungan, 

dan sistem manajemen lingkungan.  

6. Tata kelola perusahaan  

Corporate Governance yang baik penting adanya untuk pembangunan 

ekonomi. Ada tiga  area dimana bukti-bukti empiris menunjukkan dampak 

positif Coporate Governance yang baik tehadap kinerja perusahaan, yaitu 

sebagai berikut (Abdullah, 2010): Memudahkan akses terhadap sumber 

pembiayaan eksternal, Corporate Governance yang baik terbukti mampu 

mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik  dan Corporate 

Governance yang baik mengurangi risiko tertular kesulitan keuangan.  

Pelaporan penerapan corporate governance merupakan faktor penting 
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untuk diungkapkan oleh setiap perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan 

harus membuat pernyataan dalam laporan tahuanannya tentang 

pelaksanaan penerapan pedoman Good Corporate Governance. 

Corporate Governance dalam pendekatan Islam harus sungguh-sungguh 

mampu berbasis orientasi nilai dan prinsip kejujuran dan keadilan 

terhadap semua stakeholder. Dari sisi Islam Corporate Governance harus 

berupaya menempatkan maqashid al-Syariah sebagai tujuan akhir, 

dengan membawa konsepsi perlindungan terhadap kepentingan dan hak 

semua stakeholder kedalam aturan-aturan syariah.  

Islamic Social Reporting Penilaian pengungkapan ISR berupa nilai (skor) yang 

diperoleh dari analisis tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

Penilaian indeks ISR dilakukan dengan menggunakan scoring dari nilai 0-1, 

dimana : 

a. Nilai 0 jika tidak ada pengungkapan terkait item tersebut, 

b. Nilai 1 jika ada pengungkapan terkait item tersebut. 

Apabila seluruh item telah diungkapkan maka nilai maksimal yang dapat 

dicapai adalah sebesar 43. Othman, et al (2009) menyatakan, bahwa perhitungan 

indeks  pengungkapan ISR dirumuskan sebagai berikut: 

ISR Index = 
                        

                     
 x 100 %  

 

5. Corporate Governance (CG)  

Kata Governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang 

artinya pengendalian. Dalam perkembangannya kata governance banyak 

digunakan dalam konteks kegiatan perusahaan menjadi corporate 
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governance yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tata 

kelola atau tata pemerintahan perusahaan.
15

 Menurut Komite Cadbury
16

 

mendefiniskan Good Corporate Governance adalah mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan 

dan kewenangan perusahaan.  Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa corporate governance adalah 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, dan 

karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata 

lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.   

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-

MBU/2002, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance), yang  GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip GCG yang 

dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi
17

: 

1. Transparansi (transparency)  

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan 

 

                                                             
15 Website MUC Business Advisory Services 
16 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm 1 
17 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002  
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2. Akuntabilitas (accountability) 

kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga 

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) 

kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

4. Kemandirian (independency) 

keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat; 

5. Kewajaran (fairness) 

keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku 

Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundangundangan. 

Manfaat Corporate Governance: 

 

Menurut FCGI, penerapan corporate governance dalam perusahaan akan 

membawa beberapa manfaat antata lain: 

a. Mudah untuk meningkatkan modal 

b. Rendahnya biaya modal 

c. Meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi 

d. Memberi pengaruh positif pada harga saham 
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Pelaksanaan prinsip good corporate governance dimaksudkan untuk 

mencapai beberapa hal sebagai berikut: 

a. Memaksimalkan niat perseroan bagi pemegang saham dengan cara 

menerapkan prinsip transparansi, akuntanbilitas, kewajaran dan 

responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara 

nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung 

investasi. 

b. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan 

komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. Mendorong agar 

pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dalam 

membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang 

tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan. 

6. Dewan Direksi  

 

Direksi menurut UUPT
18

 merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri 

dari satu atau lebih anggota, yang dikenal dengan sebutan direktur. Dalam hal 

perseroan memiliki lebih dari satu orang direktur dalam direksi, maka salah 

satu anggota direktur tersebut diangkat sebagai direktur utama. UUPT secara 

umum menyatakan bahwa suatu perseroan sekurang-kurangnya harus diurus 

oleh satu orang atau lebih anggota direksi, dengan pengecualian bagi 

perseroan yang bidang usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, 

                                                             
18 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2003, hlm 53. 
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perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbatas 

terbuka, harus memiliki sekurang – kurangnya dua orang anggota direksi.  

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu 

prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan 

cepat, serta dapat bertindak independen (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2006).  

Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab direksi. Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah 

direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan 

sebagai direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran 

dasar perusahaan. Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:
19

 

a) memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan 

b) memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manajer) 

                                                             
19 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2014, hlm 67  
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c) menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

d) menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan 

 Berikut merupakan kewajiban dari direksi, antara lain :
20

 

a) menyiapkan rancangan rencana kerja jangka panjang yang hendak  

dicapai dalam jangka waktu 5 tahun,yang merupakan rencana strategis  

yang membuat sasaran dan tujuan persero 

b) menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang 

merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang 

c) menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh 

pengesahan dalam jangka waktu 5bulan setelah tahun buku ditutup. 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi21 

 

(1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk 

kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, 

serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya 

serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai 

penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN 

yang bersangkutan. 

(3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan 

pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak 

                                                             
20 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2014, hlm 69 
21 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 
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perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk 

rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal 

maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), 

serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN 

yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN 

yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN. 

(4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan 

sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada 

BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap 

perubahannya. 

7. Komisaris  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), proporsi 

dewan komisaris merupakan bagian perusahaan yang mempunyai peran 

penting dalam melaksanakan Good Corporate Governance (GCG), secara 

efektif dan merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam 

menyediakan laporan keuangan yang reliable. Dewan komisaris merupakan 

pengawas dalam perusahan yang bertugas mengawasi perilaku manajemen 

dalam pelaksanaan strategi perusahaan, dewan komisaris sebagai organ 

perusahaan juga bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi keberadaan 

dewan komisaris diperlukan dalam perusahaan untuk menengahi atau 

mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan berbagai kepentingan, 
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yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham 

minoritas) serta stakeholder lainnya.  

Permasalahan dalam penerapan CG adalah chief executive officer (CEO) 

memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris 

padahal fungsi komisaris adalah untuk mengawasi kinerja CEO. Efektifitas 

dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO sangat dipengaruhi 

oleh tingkat independensi dari dewan komisaris (Lorsch, 1989). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  

tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut FCGI (2003), 

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, 

terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan komisaris 

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin 

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan 

komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk 

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.
22

 Komisaris dalam 

melaksanakan tugasnya berkewajiban
23

 :  

1. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja 

dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi. 

                                                             
22 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2014, hlm 71 
23 Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, 
hlm 67 
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2. Mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan 

saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting 

bagi pengurus persero.  

3. Melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi 

menurunnya kinerja persero 

4. Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan  

Persero 

5. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam anggaran  

dasar persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. (Penjelasan pasal 

31 UU No. 19 Tahun 2003).  

Selain itu, agar komisaris dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan 

tugas dan fungsinya, komisaris juga mempunyai beberapa wewenang. Berikut 

wewenang komisaris, antara lain :  

1. Melihat buku – buku, surat- surat, serta dokumen- dokumen lainnya, 

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan 

persero 

2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh 

persero 

3. Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai 

segala persoalan yang menyangkut pengelolaan persero 

4. Meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan 

direksi untuk menghadiri rapat komisaris 
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5. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan – pandangan 

terhadap hal – hal yang dibicarakan 

6. Memberhentikan sementara direksi, dengan menyebutkan alasannya  

7. Wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam 

anggaran dasar persero.  

Terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu (FCGI dalam   

Khoirudin,2001. dalam Mariska Nanda, 2015)
24

 :  

1. Sistem Satu Tingkat (One Tier System) 

Sistem ini berasal dari sistem hukum anglo saxon, dalam sistem ini 

perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya 

merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur 

eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan paruh waktu 

(nondirektur eksekutif). Negara-negara yang menganut One Tier System 

adalah Amerika Serikat dan Inggris. 

2. Sistem Dua Tingkat (Two Tier System) 

Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini 

perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan 

komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan 

direksidiangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas 

(dewan komisaris). Dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk 

                                                             
24 Mariska Nanda Savira,  “ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan 
Pengawas Syariah, Cross-directorship, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap 
Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2013 
“. Skripsi ( Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015).  
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mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menganut sistem 

ini adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang dan Indonesia.  

B. Penelitian Terdahulu  

Pengujian pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen 

semacam ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:  

Penelitian pertama oleh Winda Siti Hardiatma (2017)
25

 dengan 

judul skripsinya “Pengaruh Elemen Good Corporate Governance (GCG) 

Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah 

di Indonesia”, menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting  sedangkan untuk dewan pengawas syariah tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Islamic Social Reporting pada 

perbankan syariah di Indonesia.  

Penelitian kedua oleh Noor Laila (2011)
26

 dengan judul skripsinya 

“Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2009)”, menemukan bahwa Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel - variabel independen kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Price Book Value 

dengan tingkat signifikansi 0,587 > 0,050, kepemilikan institusional 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Price Book Value dengan 

                                                             
25 Winda Siti Hardiatma , “ Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic 
Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Skripsi ( Medan : Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017) 
26 Noor Laila, “ Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2009 )”. Skripsi ( 
Semarang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011) 
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tingkat signifikansi 0,991 > 0,050, ukuran dewan komisaris berpengaruh 

positif signifikan terhadap Price Book Value dengan tingkat signifikansi 

0,010 <0,050, ukuran komisaris independen berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Price BookValue dengan tingkat signifikansi 0,719 > 

0,050, dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

Price Book Value dengan tingkat signifikansi 0,010 < 0,050. Kelima 

variabel berpengaruh sebesar 53,8% terhadap nilai perusahaan yang 

diproksi dengan Price Book Value.   

Penelitian ketiga oleh Fika Fiadicha (2016)
27

 dengan judul 

skripsinya “Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek periode 2010 – 

2014” dengan hasil penelitiannya, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ukuran dewan 

direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, jumlah komite audit 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, pengembalian aset tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, return on equity tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris, komisaris independen, dewan 

direksi, komite audit dan tanggung jawab sosial perusahaan, return on 

                                                             
27 Fika Fiadicha, “ Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja 
Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek periode 

2010 – 2014”. Skripsi ( Jakarta : Jurusan Akuntansi Manajerial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 
Agustus 1945, 2016).  
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asset, dan return onequity secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian keempat oleh  M. Ikhsan Purnama (2016)
28

 dengan judul 

skripsi “ Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan 

Bank Syariah di Indonesia”  dengan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

islamic social reporting yang terdiri dari produk dan jasa, tenaga kerja, 

sosial, lingkungan serta tata kelola organisasi secara simultan berpengaruh 

teradap nilai perusahaan. Secara parsial hanya tiga indikator yang 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu: tenaga 

kerja mempengaruhi sebesar 0,13375; sosial mempengaruhi sebesar 

0,08955 dan lingkungan mempengaruhi sebesar 0,18889. Sedangkan dilain 

pihak terdapat dua indikator yang secara parsial tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu: produk dan jasa serta tata 

kelola organisasi. 

Penelitian kelima oleh Tesdha Rahayu (2013)
29

  dengan judul 

skripsi “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Index ( Indeks 

ISR) Terhadap Nilai Perusahaan. ( Studi Empiris pada Perusahaan – 

Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Daftar Efek Syariah 

(DES) periode 2010 – 2011 ) “ dengan hasil penelitian, Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan (simultan), variabel ISR 

                                                             
28 M. Ikhsan Purnama, “ Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah di 

Indonesia”. Skripsi ( Surakarta : Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syari’ah Pasca Sarjana Institut 

Agama Islam (IAIN), 2016). 
29 Tesdha Rahayu,  “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Index ( Indeks ISR) Terhadap Nilai 

Perusahaan. ( Studi Empiris pada Perusahaan – Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Daftar 

Efek Syariah (DES) periode 2010 – 2011 ) “. Skripsi ( Yogyakarta : Jurusan Keuangan Islam Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).   
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan signifikan 

F sebesar 0,000. Berdasarkan dari nilai R2, secara keseluruhan variabel 

ISR (Islamic Social Reporting) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 

nilai perusahaan sebesar 81,7 %.  Sedangkan pengaruh parsialnya 

menjelaskan bahwa variabel tata kelola organisasi (corporate governance 

theme) tidak berpengaruh signifikan dengan uji–t sebesar 0,288, sementara 

variabel yang lain meliputi investasi dan keuangan ( finance and 

investment theme), tata kelola organisasi ( corporate governance theme), 

produk dan jasa ( products and service theme ), tenaga kerja (employes 

theme), sosial (society theme) dan lingkungan (environment theme) 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai 

signifikansi dibawah α sebesar 0,05.  

Penelitian keenam oleh Mariska Nanda Savira (2015)
30

 dengan 

judul “ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran 

Dewan Pengawas Syariah, Cross-directorship, Kepemilikan Manajerial 

dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 – 

2013 “ dengan hasil penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Ukuran perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah, cross-directorship 

dan kepemilikan manajerial, kesemua itu berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting) di Indonesia, sedangkan ada 

                                                             
30 Mariska Nanda Savira,  “ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan 

Pengawas Syariah, Cross-directorship, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2013 

“. Skripsi ( Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015).  
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beberapa juga yang tidak memberikan pengaruh yaitu ukuran dewan 

komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting di Indonesia. 

Penelitian ketujuh oleh Frysa Praditha Purwaningtyas ( 2011 )
31

 

dengan judul “ Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2007 – 2009) “ 

dengan hasil penelitian, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan 

direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, terdapat yang 

tidak berpengaruh yaitu dewan komisaris independen dan komite audit 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian kedelapan oleh Kilat Liliani Ningtyas (2014)
32

 dengan 

judul “ Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2010 

– 2013) “dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan 

institusional, ukuran dewan direksi, dan proporsi komisaris independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan 

closing price; komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang dengan indikator closing price; kepemilikan institusional 

                                                             
31 Frysa Praditha Purwaningtyas, “ Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2007 – 2009)”. 

Skripsi ( Semarang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011).  
32 Kilat Liliani Ningtyas, “ Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi pada 

Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2010 – 2013 ) “. Skripsi ( Malang : Jurusan 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2014).  
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dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang dengan indikator Tobin’s Q. proporsi komisaris independen 

dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan Tobin’s Q. 

Penelitian kesembilan oleh Dedi Yansyah (2018)
33

 dengan judul “ 

Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013- 2015) “ dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Akan tetapi, dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian kesepuluh oleh Sartika Handayani Kansar (2016)
34

 

dengan judul “Pengungkapan Tanggung Jawab Social Perusahaan 

Berbasis Islamic Social Reporting (ISR) Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Jakarta Islamic Index (JII)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh langsung dan signifikan 

terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR (Islamic Social 

Reporting).  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan ISR 

(Islamic Social Reporting) tidak mampu memediasi ukuran perusahaan, 

                                                             
33 Dedi Yansyah, “Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013- 2015)”. Skripsi ( Bandar 
Lampung : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Lampung, 2018)  
34 Sartika Handayani Kansar, “Pengungkapan Tanggung Jawab Social Perusahaan Berbasis Islamic Social 

Reporting (ISR) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Jakarta Islamic Index (JII)”. Skripsi ( Makassar : Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2016)  
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profitabilitas dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian kesebelas oleh Desy Dianitami (2016)
35

 dengan judul 

“Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan 

Terhadap Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada 

Perbankan Syariah di Indonesia” dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa good corporate governance dan struktur kepemilikan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya.  

Penelitian kedua belas oleh Vina Septiana Permatasari (2015)
36

 

dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran 

Dewan Direksi terhadap Indeks ISR (Islamic Social Reporting) pada 

Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2011-2013” 

dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa secara simultan 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap indeks pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). Ukuran perusahaan dan profitabilitas secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pengungkapan ISR 

                                                             
35 Desy Dianitami, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Skripsi (Medan : Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2016).  
36

 Vina Septiana Permatasari, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Direksi 

terhadap Indeks Islamic Social Reporting pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 

2011-2013”, Skripsi ( Surabaya : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 
2015)  
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(Islamic Social Reporting), sedangkan ukuran dewan direksi secara parsial 

menunjukkan hal sebaliknya yaitu tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks pengungkapan Islamic Social Reporting.  

  Tabel 2.1  

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No  Nama dan Judul 

Penelitian  

Hasil Penelitian  Persamaan  Perbedaan  

1 Winda Siti 

Hardiatma (2017) 

Pengaruh Elemen 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap 

Pengungkapan 

ISR 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ukuran dewan komisaris 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic 

Social Reporting  

Dewan 

Komisaris 

sebagai 

variabel 

independen.  

1.  Islamic 

social 

reporting 

sebagai 

variabel 

dependen.  

 

 

2.Objek 

penelitian 

perbankan 

syariah di 

Indonesia  

2 Noor Laila (2011) 

“Analisis Pengruh 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar diBEI  

Hasil dari penelitian ini  

menunjukkan bahwa 

variabel dewan direksi 

dan komisaris 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

1. Dewan 

komisaris 

dan dewan 

direksi 

sebagai 

variabel 

independen   

2. Nilai 

Perusahaan 

sebagai 

variabel 

dependen  

1.Perhitung

an Price 

Book Value. 

 

2.objek 

penelitian 

Perusahan 

Manufaktur 

di BEI 

3 Fika Fiadicha  

(2016) Pengaruh 

Good Corporate 

Governance, 

Corporate  Social 

Responsibility dan 

Kinerja Keuangan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

(perusahaan 

manufaktur yang 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dewan direksi 

berpengaruh negatif 

terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan 

dewan komisaris 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan.  

1. dewan 

direksi dan 

komisaris 

sebagai 
variabel 

independen  

 
2. nilai 

perusahaan 

sebagai 
variabel 

dependen  

1. metode 

price book 

value.  
 

2. objek 
penelitian 

pada 

Perusahaan 
Manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 
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terdaftar di Bursa 

Efek 2010-2014)  

2010 – 2014.  

4 M. Ikhsan 

Purnama  

(2016) Pengaruh 

Islamic Social 

Reporting 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Bank 

Syariah Di 

Indonesia 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Islamic social reporting 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan.  

Nilai 
perusahaan 

sebagai 

variabel 
dependen.  

1. Islamic 
social 

reporting 

sebagai 
variabel 

independen  

 

2. objek 
penelitian 

pada Bank 

Syariah di 
Indonesia.  

5 Tesdha Rahayu 

(2013)  Pengaruh 

Pengungkapan 
Islamic Social 

Reporting Index 

(Indeks ISR) 
Terhadap Nilai 

Perusahaan. (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan – 
Perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia 

yang terdaftar di 
Daftar Efek 

Syariah (DES) 

periode 2010 – 
2011)  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Islamic social reporting 
berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Nilai 

perusahaan 

sebagai 
variabel 

dependen.  

Islamic 

Social 

Reporting 
sebagai 

variabel 

independen.  

6 Mariska Nanda 

Savira (2015) “ 

Pengaruh Ukuran 
Perusahaan, 

Ukuran Dewan 

Komisaris serta 
ukuran 

Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap 
Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting (ISR) 
Pada Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia Periode 
2010 – 2013 “ 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap islamic social 

reporting.  

Dewan 

komisaris 

sebagai 
variabel 

independen.  

1. Islamic 

Social 

Reporting 
sebagai 

variabel 

dependen  
 

2. objek 

penelitian 

pada Bank 
Umum 

Syariah di 

Indonesia 
periode 2010 

– 2013.  

7 Frysa Praditha 

(2011) “Analisis 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

1.dewan 

direksi 

Objek 

penelitian 
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Pengaruh 

Mekanisme GCG 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Empiris 

Perusahaan 

perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Tahun 2007 – 

2009) 

dewan direksi 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  
 

sebagai 
variabel 

independen  

 
2. nilai 

perusahaan 

sebagai 

variabel 
dependen.  

 

3.perhitunga
n Nilai 

perusahaan 

Tobin’s Q  

pada 
Perusahaa 

Manufaktur 

yang 
terdaftar di 

BEI tahun 

2007 – 2009. 

8 Kilat Liliani 

Ningtyas (2014) 

“Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan 

yang terdaftar di 

Jakarta Islamic 

Index Tahun 

2010 – 2013) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dewan direksi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

1.dewan 
direksi 

sebagai 

variabel 
independen  

 

2.nilai 
perusahaan 

sebagai  

variabel 

dependen  
 

3. 

perhitungan 
Tobin’s  Q 

Objek 
penelitian 

pada 

Perusahaan 
yang 

terdaftar di 

Jakarta 
Islamic 

Index Tahun 

2010 – 2013.  

9 Dedi Yansyah 

(2018) “Analisis 

Pengaruh Dewan 

Komisaris 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2013- 

2015)”  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komisaris tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan.  

1. Dewan 

komisaris 

sebagai 

varibel 

independe

n 

 

2.Nilai 

perusahaan 

sebagai 

variabel 

dependen.  

1.Komite 

audit 

sebagai 

variabel 

independen.  

 

2.Objek 

penelitian 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

periode 

2013 – 

2015. 
10 Sartika 

Handayani 

Kansar (2016) “ 

Pengungkapan 

Pengaruh 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Islamic social reporting 

tidak berpengaruh 

signifika terhadap nilai 

1. Islamic 

Social 

Reporting 

sebagai 

variabel 

profitabilita

s, kinerja 

lingkungan, 

dan ukuran 

perusahaan 
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Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

  

Berdasarkan teori hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Tanggung Jawab 

Social Perusahaan 

Berbasis Islamic 

Social Reporting 

(ISR) Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Pada Jakarta 

Islamic Index 

(JII)” 

perusahaan.  independe

n 

 

2. Nilai 

perusahaa

n sebagai 

variabel 

dependen.  

sebagai 

variabel 

independen  

11 Desy Dianitami 

(2016)“ Pengaruh 

Good Corporate 

Governance dan 

Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap Tingkat 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting Pada 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dewan direksi 

berpengaruh signifikan 

terhadap islamic social 

reporting     

1. Dewan 

direksi 

sebagai 

variabel 

independn 

 

2. Islamic 

social 

reporting 

sebagai 

variabel 

dependen. 

Struktur 

kepemilikan 

sebagai 

variabel 

independen.  

12 Vina Septiana 

Permatasari 

(2015) “Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Ukuran Dewan 

Direksi terhadap 

Indeks Islamic 

Social Reporting 

pada Perusahaan 

yang Terdaftar 

dalam Jakarta 

Islamic Index 

tahun 2011-2013” 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dewan direksi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Islamic social 

reporting. 

1. Dewan 

direksi 

sebagai 

variabel 

independe

n 

 

2. Islamic 

social 

reporting 

sebagai 

variabel 

dependen.  

ukuran 

perusahaan  

dan 

profitabilita

s sebagai 

variabel 

independen. 
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Gambar 2.1 

Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Variabel Mediating 

Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di 

(ISSI) Periode 2010 – 2017 

  

 

                     

  

 

 

 

              Sumber: Hasil pengembangan penelitian 

 

Dari telaah di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban 

sementara terhadap permasalahan penelitian ini dalah sebagai berikut :  

H1 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

Islamic Social Reporting (ISR). 

H2 : Jumlah Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic 

Social Reporting (ISR). 

H3 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan 

H4 : Jumlah Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

H5 : Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan 

H6 : Islamic Social Reporting (ISR) memediasi Pengaruh Jumlah Dewan 

Direksi terhadap Nilai Perusahaan  

H7 : Islamic Social Reporting (ISR) memediasi pengaruh Jumlah 

Komisaris terhadap Nilai perusahaan 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR)  

 Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 

1 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan Teori Stakeholder 

menurut Gray, Kouhy dan Adams (1994) dalam Chariri( 2008) 

menyatakan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada 

stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas 

perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.  

 Semakin powerfull stakeholder, semakin besar usaha perusahaan 

untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media 

komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya. Dengan hal 

tersebut dapat dikatakan dewan direksi akan melaksanakan tanggung 

jawab dengan baik dalam kepengurusan dan kepentingan perseroan 

sehingga hubungan antara stakeholder dan pengelola perusahaan 

(dewan direksi) akan berjalan dengan baik dalam pengungkapan 

sosial perusahaan. Dengan adanya pengungkapan sosial perusahaan 

maka perusahaan tersebut secara tidak langsung perusahaan  

beradaptasi dengan masyarakat dan hal tersebut bisa menambah nilai 
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perusahaan.  

 Penelitian oleh Desy Dianitami (2016)
37

 dengan judul “Pengaruh 

Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap 

Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan 

Syariah di Indonesia”, menemukan bahwa Dewan Direksi 

berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR).  

 Penelitian oleh Intan Gestari R.D (2014)
38

 dengan judul “ Pengaruh 

Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia”, menemukan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif 

signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis : 

H1 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

Islamic Social Reporting (ISR). 

2. Pengaruh Jumlah Komisaris  terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR) 

   Menurut FCGI (2003), Dewan Komisaris memegang peranan yang 

sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good 

Corporate Governance. Dewan komisaris merupakan inti dari Corporate 

Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

                                                             
37 Desy Dianitami, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat 

Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Skripsi (Medan : Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2016). 
38 Intan Gestari R.D “Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Skripsi ( Surakarta : Jurusan Akutansi 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).  
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perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris adalah elemen 

penting dalam mekanisme corporate governance. Teori Stakeholder ini 

erat kaitannya dengan kelanjutan perusahaan karena adanya pemangku 

kepentingan akan memberikan dukungan terhadap aktivitas perusahaan. 

   Aktivitas Islamic Social Reporting (ISR) dalam teori Stakeholder 

ini dilakukan untuk mengakomodasikan keinginan dan kebutuhan 

pemangku kepentingan sehingga perusahaan dapat beraktivitas dengan 

baik dengan baik serta dukungan kepentingan tersebut. Hal ini berkaitan 

juga dengan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman 1984 

(dalam Isnawati 2016) yang mengemukakan bahwa ketika perusahaan 

bertemu dengan berbagai macam harapan para stakeholder mereka akan 

lebih mampu menciptakan kinerja perusahaan yang luar biasa. Dengan 

hal tersebut, dengan adanya dewan komisaris di dalam perusahaan 

diharap akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang 

baik bagi manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan 

komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan 

akan semakin baik. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka 

diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas.  

   Penelitian oleh Wardatul baidok dan Dina Fitrisia Septiarini (2016) 

dengan judul “ Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan 

Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat 

Dewan Komisaris Syariah dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap 
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Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum 

Syariah Periode 2010 – 2014”, menemukan bahwa komisaris 

berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR). 

Penelitian oleh Winda Siti Hardiatma (2017)
39

 dengan judul “Pengaruh 

Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia”, menemukan 

bahwa komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR).  

   Penelitian oleh Amirul Khoirudin (2013)
40

 dengan judul “Pengaruh 

Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia”, menemukan 

bahwa komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR).  

   Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :  

       H2 : Jumlah Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic 

Social Reporting (ISR).  

3. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan  

   Isshaaq, 2009 dalam Noor Laila mengatakan bahwa Board size 

atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, 

semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk 

                                                             
39

 Winda Siti Hardiatma , “ Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Skripsi ( Medan : Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017) 
40 Amirul Khoirudin, “Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Skripsi ( Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013) 
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pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan 

kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol maka akan menghasilkan 

profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga 

saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. 

Berdasarkan Agency Theory, menyatakan adanya konflik antara pemegang 

saham (principal) dengan para pengelola perusahaan (agent).  

   Konflik tersebut muncul akibat terdapat perbedaan kepentingan di 

antara dua bela pihak. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan, Dewan 

direksi dapat mengurangi konflik agensi karena ketika manajemen 

memiliki saham perusahaan maka dapat mengurangi perilaku 

opportunistic karena merasakan langsung manfaat atau dampak dari setiap 

keputusan yang diambilnya sebagai pemegang saham. Dengan hal 

tersebut, dewan direksi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. dengan meningkatnya kinerja 

perusahaan maka permintaan investor dalam saham perusahaan akan 

meningkat sehingga berdampak pada kenaikan harga saham perusahaan. 

Dengan hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

   Penelitian oleh Noor Laila (2011)
41

 dengan judul “Analisis 

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2005 – 2009)”, menemukan bahwa Dewan Direksi 

                                                             
41

Noor Laila, “ Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2009 )”. Skripsi ( 
Semarang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011) 
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berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan.  

   Penelitian oleh Frysa Praditha Purwaningtyas (2011)
42

 dengan 

judul “Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI Tahun 2007 – 2009) “, menemukan bahwa Dewan 

Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan.  

   Penelitian oleh Bambang Soedaryono (2013)
43

 dengan judul “ 

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

melalui Corporate Social Responsibility “, menemukan bahwa Dewan 

Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :  

H3 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

4. Pengaruh Jumlah Komisaris terhadap Nilai Perusahaan   

  Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan 

yang baik dan benar. Pada implementasinya prinsip Good Corporate 

Governance biasanya dijadikan model untuk memperbandingkan sebuah 

lembaga pemerintahan atau instansi lain antara yang baik dengan yang 

kurang baik. Prinsip GCG seringkali digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki kinerja sebuah lembaga pemerintahan tertentu ataupun 

                                                             
42

Frysa Praditha Purwaningtyas, “ Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2007 – 2009)”. 

Skripsi ( Semarang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011).  
43 Bambang Soedaryono, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan melalui 

Corporate Social Responsibility”. Skripsi ( Jakarta : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Trisakti, 2013).  
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perusahaan. Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengatur strategi 

perusahaan dan juga sebagai monitoring aktivitas perusahaan. Fungsi 

control/ monitoring yang dilakukan oleh komisaris diambil dari agency 

theory. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme 

internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen 

sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham 

dan manager menurut Jensen, 1993, Dengan demikian dapat dikatakan, 

dewan komisari sebagai monitoring aktivitas perusahaan dengan baik 

maka kinerja perusahaan akan meningkat dan juga akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

  Penelitian oleh Noor Laila (2011)
44

 dengan judul “Analisis 

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2005 – 2009)”, menemukan bahwa Komisaris 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  

  Penelitian oleh Fika Fiadicha (2016)
45

 dengan judul “Pengaruh 

Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja 

Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 2010-2014)”, menemukan bahwa Komisaris 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

                                                             
44Noor Laila, “ Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Empiris 
pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2009 )”. Skripsi ( 
Semarang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011) 
45Fika Fiadicha, “ Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja 
Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek periode 

2010 – 2014”. Skripsi ( Jakarta : Jurusan Akuntansi Manajerial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 
Agustus 1945, 2016).  
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  Penelitian oleh Tria Syafitri, Nila Firdausi Nuzula dan Ferina 

Nurlaily ( 2018)
46

 dengan judul “ Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan Studi pada Perusahaan Industri Logam dan 

Sejenisnya yang terdaftar di BEI Periode 2012 – 2016 “, menemukan 

bahwa Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :  

H4 : Jumlah Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

5. Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Nilai Perusahaan 

 Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam 

pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka 

konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya 

membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga 

untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban 

terhadap Allah dan masyarakat. Menurut Stakeholder Theory, suatu teori 

yang mempertimbangkan kepentingan kelompok stakeholder yang dapat 

mempengaruhi strategi perusahaan. Pertimbangan tersebut mempunyai 

kekuatan karena stakeholder adalah bagian perusahaan yang memiliki 

pengaruh dalam pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam 

aktivitas perusahaan. Strategi stakeholder bukan hanya kinerja financial 

yang diterapkan oleh perusahaan namun juga kinerja sosial yang 

diterapkan oleh perusahaan. Dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

                                                             
46

Tria, Nila dan Ferina “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Studi pada 

Perusahaan Industri Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di BEI Periode 2012 – 2016”. Skripsi ( Malang : 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2018).  
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merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para 

stakeholder, makin baik pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan makin terpuaskan 

sehingga akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas 

segala aktivitas pengungkapan sosial tersebut karena dengan melakukan 

pengungkapan sosial seperti Islamic Social Reporting (ISR) akan 

menaikkan tingkat kinerja sosial dan keuangan sehingga perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan dan secara tidak langsung akan berkaitan 

dengan peningkatan nilai perusahaan.  

Penelitian oleh M. Ikhsan Purnama (2016)
47

 dengan judul “Pengaruh 

Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah Di 

Indonesia”, menemukan bahwa Islamic Social Reporting (ISR) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan.  

Penelitian oleh Tesdha Rahayu (2013)
48

 dengan judul “Pengaruh 

Pengungkapan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR) Terhadap 

Nilai Perusahaan. (Studi Empiris pada Perusahaan – Perusahaan Industri 

Dasar dan Kimia yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 

2010 – 2011)”, menemukan bahwa Islamic Social Reporting (ISR) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :  

                                                             
47 M. Ikhsan Purnama, “ Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah di 

Indonesia”. Skripsi ( Surakarta : Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syari’ah Pasca Sarjana Institut 

Agama Islam (IAIN), 2016). 
48

 Tesdha Rahayu,  “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Index ( Indeks ISR) Terhadap Nilai 

Perusahaan. ( Studi Empiris pada Perusahaan – Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Daftar 

Efek Syariah (DES) periode 2010 – 2011 ) “. Skripsi ( Yogyakarta : Jurusan Keuangan Islam Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).   
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H5 : Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan   

6. Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah Dewan 

Direksi terhadap Nilai Perusahaan  

  Gray, Kouhy dan Adams (1994) dalam Stakeholder Theory, 

menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada 

stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas 

perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerfull 

stakeholder, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. 

Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara 

perusahaan dan stakeholdernya. Berdasasrkan pernyataan tersebut, 

komunikasi yang dimaksud ialah memberikan informasi terkait perusahaan 

berupa pelaporan ISR (Islamic Social Reporting) dan GCG (Good 

Corporate Governance).  

  ISR (Islamic Social Reporting) adalah standar pelaporan kinerja 

sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan 

dengan dasar accounting and auditing organization for Islamic financial 

institusion (AAOIFI). Sedangkan, dalam menerapkan GCG (Good 

Corporate Governance) perusahaan harus memiliki dewan direksi yang 

baik, karena dewan direksi mempunyai peran penting dalam meningkatkan 

nilai perusahaan. Menurut UUPT, dewan direksi merupakan suatu organ 

yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan 

sebutan direktur.  
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  Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan 

memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan. 

Dengan kinerja perusahaan yang terkontrol, maka akan menghasilkan 

profitabilitas yang baik dan nantinya akan meningkatkan harga saham 

perusahaan dan nilai perusahaan akan ikut meningkat. 

  Penelitian Vina Septiana Permatasari (2015), menemukan Dewan 

Direksi berpengaruh negative signifikan terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR). Kemudian, M. Ikhsan Purnama (2016)  dan Tesdha Rahayu (2013) 

dalam penelitiannya menemukan bahwa Islamic Social Reporting (ISR) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai perusahaan. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :  

H6 : Islamic Social Reporting (ISR) memediasi Pengaruh Jumlah Dewan 

Direksi terhadap Nilai Perusahaan  

7. Pengaruh  Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah Komisaris 

terhadap Nilai Perusahaan  

  Gray, Kouhy dan Adams (1994), menyatakan bahwa kelangsungan 

hidup perusahaan tergantung pada stakeholder dan dukungan tersebut 

harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan 

tersebut. Semakin powerfull stakeholder, semakin besar usaha perusahaan 

untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media 

komunikasi antara perusahaan dan stakeholdernya. Berdasasrkan 

pernyataan tersebut, komunikasi yang dimaksud ialah memberikan 

informasi terkait perusahaan berupa pelaporan ISR (Islamic Social 
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Reporting) dan GCG (Good Corporate Governance).  

  ISR (Islamic Social Reporting) adalah standar pelaporan kinerja 

sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan 

dengan dasar accounting and auditing organization for Islamic financial 

institusion (AAOIFI). Sedangkan, dalam menerapkan GCG (Good 

Corporate Governance) perusahaan harus memiliki dewan direksi dan 

dewan komisaris yang baik, karena baik dewan direksi maupun dewan 

komisaris, mempunyai peran penting dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. 

  Berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas, Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pembentukan dewan 

komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk 

monitoring kinerja manajer. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin banyak 

jumlah dewan komisaris yang menjalankan tugasnya dengan sangat baik, 

maka tanpa dipungkiri sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap 

peningkatan kinerja dewan direksi dan juga hal ini tentunya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

  Penelitian Mariska Nanda Savira (2015), menemukan bahwa 

Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR). Kemudian, M. Ikhsan Purnama (2016)  dan Tesdha 

Rahayu (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa Islamic Social 
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Reporting (ISR) berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :  

H7 : Islamic Social Reporting (ISR) memediasi pengaruh Jumlah 

Komisaris terhadap Nilai perusahaan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup  Penelitian  

Penelitian tentang Jumlah Dewan Direksi, Komisaris Terhadap 

Nilai Perusahaan dengan Islamic Social Reporting (ISR) dengan Variabel 

Mediating.  

B. Jenis Penelitian dan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian kuantitatif, 

karena data yang akan digunakan berupa angka. Metode kuantitatif
49

 

adalah metode yang menggunakan data penelitian yang berupa angka-

angka dan analisis yang menggunakan statistik. data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah 

berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, 

artikel, buku- buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.
50

  

C. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode 

dokumentasi. Dokumentasi
51

 berasal dari kata dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti menyelidiki benda - benda tertulis seperti buku - buku, majalah, 

                                                             
49 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, 
hlm 89.  
50 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, 
hlm 89. 
51 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Press, Yogyakarta,  2015, 
hlm 95. 
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dokumen, catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang berupa data 

laporan keuangan perusahaan periode 2010 – 2017 yang terdapat di ISSI. 

Data dokumen dalam penelitian ini dapat menjadi bahan atau dasar 

analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui observasi dan 

analisis dokumen, sehingga dapat diketahui juga bahwa waktu yang 

digunakan peneliti ini adalah studi time series. Dimana studi ini lebih 

menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu. 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan peneliti untu diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.
52

 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia 2010 – 2017 di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI).  

Tabel 3.1 

Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia  

No Nama Perusahaan 

1 PT. Alkindo Naratama Tbk 

2 PT. Argha Karya Prima Industry Tbk 

3 PT. Alaska Industrindo Tbk 

4 PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

5 PT. Asiaplast Industries Tbk 

6 PT. Arwana Citra Mulia Tbk 

7 PT. Barito Pasific Tbk 

  

                                                             
52 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif dan  R&D, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 
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8 PT. Beton Jaya Manunggal Tbk 

9 PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

10 PT. Citra Turbindo Tbk 

11 PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk 

12 PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

13 PT. Ekadharma Internasional Tbk 

14 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 

15 PT. Lotte Chemical Titan Tbk 

16 PT. Gunawan Diarjaya Steel Tbk 

17 PT. Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk 

18  PT. Champion Pasific Indonesia Tbk 

19 PT. Indal Aluminium Industry Tbk 

20 PT. Intan Wijaya Internasional Tbk 

21 PT. Impack Pratama Industri Tbk 

22 PT. Indopoly Swakarya Industry Tbk 

23 PT. Toba Pulp Lestari  Tbk 

24 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

25 PT. Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk 

26 PT. Jaya Pari Steel Tbk 

27 PT. Kedawug Setia Industrial Tbk 

28 PT. Keramik Indonesia Assosiasi Tbk 

29 PT. Sekawan Intipratama Tbk 

30 PT. Siwani Makmur Tbk 

31 PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk 

32 PT. Holcim Indonesia Tbk 

33 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 

34 PT. Indo Acitama Tbk 

35 PT. Tirta Mahakam Resources Tbk 

36 PT. Surya Toto Indonesia Tbk 

37 PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk 

38 PT. Trias Sentosa Tbk 

39 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 

40 PT. Wijaya Karya Beton Tbk 

41 PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk 
Sumber : Website BEI (https://idx.co.id), 2018 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, 

peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal 

karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

https://idx.co.id/
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menggukana sampel yang diambil dari populasi itu
53

. Apa yang 

dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul –

betul mewakili dan valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang 

seharusnya diukur. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode judgement sampling, yaitu salah 

satu bentuk purposive sampling dengan mengambil sampel yang telah 

ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.  

Adapun kriteria – kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel :  

1. Perusahaan – perusahaan yang  bergerak di sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI ). 

2. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang menerbitkan laporan 

keuangan berturut – turut 2010 - 2017 

3. Perusahaan – perusahaan yang memenuhi semua kelengkapan penelitian 

yang menginformasikan secara lengkap mulai dari dewan direksi, 

komisaris dan mengenai Islamic Social Reporting ( ISR) selama periode 

penelitian. 

Tabel 3.2 

Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria Penelitian 

   Kriteria                                                                    Jumlah Perusahaan 

Sektor Industri Dasar dan Kimia Tahun 2010 – 2017                            41 

      Sektor Industri Dasar dan Kimia yang tidak dijadikan sampel        24 

Sampel Perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian                   17  

Sumber : Website BEI (https://idx.co.id), 2018 

                                                             
53 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif dan  R&D, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 
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Berdasarkan metode purposive sampling, tercatat ada 17 perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tercatat pada tabel berikut :  

Tabel 3.3 

Daftar Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Sampel Penelitian 

Periode 2010 – 2017 

No                                               Nama Perusahaan 

1                               PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

2                               PT. Holcim Indonesia Tbk 

3                               PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 

4                               PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

5                               PT. Surya Toto Indonesia Tbk 

6                               PT. Alaska Industrindo Tbk 

7                               PT. Beton Jaya Manunggal Tbk 

8                               PT. Citra Turbindo Tbk 

9                               PT. Jaya Pari Steel Tbk 

10                             PT. Intan Wijaya Internasional Tbk 

11                             PT. Indo Acitama Tbk 

12                             PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk 

13                             PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 

14                             PT. Sekawan Intipratama Tbk 

15                             PT. Trias Sentosa Tbk 

16                             PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk 

17                             PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

Sumber : Website BEI (https://idx.co.id), 2018 

 

E. Variabel Penelitian  

1. Variabel Independen  

Variabel Bebas (independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya 

variabel dependen
54

.  Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel 

independen penelitian adalah sebagai berikut: 

                                                             
54 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 39 
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Variabel Bebas (X1) adalah Jumlah Dewan Direksi. Dewan direksi 

adalah jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, yang 

ditetapkan dalam jumlah satuan.  

Ukuran Dewan Direksi = Σ Ukuran Dewan Direksi 

Variabel Bebas (X2) adalah Jumlah Komisaris. Ukuran dewan 

komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan tahunan 

perusahaan. 

Ukuran dewan komisaris = Σ Anggota Dewan Komisaris 

2. Variabel Dependen  

Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Independen)
55

. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel 

terikat yaitu: 

Variabel Terikat (Y) adalah Nilai Perusahaan. Nilai perusahaan 

adalah nilai tumbuh bagi pemegang saham, nilai perusahaan akan 

tercermin dari harga pasar sahamnya Nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum 

apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk 

mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan 

pengelolaannya kepada para professional.  

                                                             
55 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, 
hlm 76 
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Tobins’s Q merupakan rasio yang digunakan untuk 

membandingkan nilai pasar saham suatu perusahaan dengan total aset. 

Secara matematis Tobin’s Q dapat dihitung dengan formulasi sebagai 

berikut:  

Q = 
        

        
 

 

Keterangan: 

Q       = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai Pasar Ekuitas (EMV = closing price x jumlah saham yang 

beredar) 

D       = Nilai Buku dari Total Hutang 

EBV  = Nilai Buku dari Total Ekuitas (EBV = total aset –total kewajiban) 
 

Jika nilai rasio lebih besar dari 1 mengindisikan bahwa aset perusahaan dapat 

dibeli lebih murah daripada perusahaan itu sendiri, artinya pasar menilai perusahaan 

lebih tinggi (overvaluation), sedangkan rasio Q lebih rendah dari 1 mengindikasikan 

bahwa pasar menilai lebih rendah. 

3). Variabel Intervening  

Variabel Intervening (Mediasi) adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

diukur. Variabel ini  merupakan variabel penyela/ antara yang terletak 

di antara independen dengan dependen, sehingga variabel independen 

tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

dependen. Dalam penelitian ini variabel mediasi yaitu : Variabel 

Mediasi (Z) yaitu Islamic Social Reporting (ISR). 

ISR adalah suatu indeks yang mengukur tingkat pengungkapan 

sosial yang sesuai dengan prinsip syariah yang disampaikan perusahaan 
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pada laporan tahunannya  Indeks ISR yang dibuat oleh Othman et al. 

adalah hasil adaptasi dari penelitian Haniffa (2002). Haniffa (2002) 

mengembangkan laporan islam didasarkan pada lima tema yaitu, 

Keuangan dan Investasi, Produk, Karyawan, Masyarakat, dan 

Lingkungan. Pengembangan dan memodifikasi hasil penelitian Haniffa 

yang telah dilakukan oleh Othman et al. (2009) telah mengidentifikasi 

43 item indeks pengungkapan dan dikategorikan menjadi enam tema 

yaitu, Keuangan dan Investasi, Produk atau Jasa, Karyawan, 

Lingkungan dan Corporate Governance. Dalam penelitian ini ISR 

dinilai dengan menggunakan indikator – indikator sebagai berikut : 

1. Keuangan dan Investasi  

2. Produk dan Jasa  

3. Karyawan  

4. Masyarakat  

5. Lingkungan  

6. Tata Kelola Perusahaan  

 

Selanjutnya penilaian yang dilakukan menggunakan skor dimana :  

1. Nilai 0 jika tidak ada pengungkapan terkait item tersebut,  

2. Nilai 1 jika ada pengungkapan terkait item tersebut.  

 

Apabila seluruh item diungkapkan maka nilai maksimal yang dapat dicapai adalah 43 

pengungkapan ISR.  

ISR Index = 
                        

                     
 x 100 %  
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Tabel 3.4 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Rumus 

1 Dewan 

Direksi  

Jumlah dari anggota 

dewan direksi dalam 

suatu perusahaan.   

Ukuran Dewan 

Direksi = Σ Ukuran 

Dewan Direksi 

2 Komisaris  Jumlah dari anggota 

komisaris dalam suatu 

perusahaan.  

Ukuran dewan 

komisaris =ΣAnggota 

Dewan Komisaris 

3 Islamic 

Social 

Reporting  

Persentase 

Perbandingan antara 

jumlah skor yang 

dihasilkan perusahaan 

dengan jumlah skor 

yang telah ditentukan.  

ISR Index = 
                        

                     
 

x 100 %  

 

4 Nilai 

Perusahaan  

nilai tumbuh bagi 

pemegang saham, nilai 

perusahaan akan 

tercermin dari harga 

pasar sahamnya 

Q = 
        

        
 

 

        Sumber : dari berbagai sumber, 2018 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif. Teknik analisis ini dilakukan terhadap datayang diperoleh dari 

laporan keuangan dan digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk 

angka – angka dan perhitungan dengan metode statistic. Data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel – tabel 

tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis dengan menggunakan 

program SPSS.  

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis jalur (Path analysis) 

dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 
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Analisi jalur
56

 merupakan bentuk metode analisis untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, maupun secara total dari 

sejumlah variabel bebas (eksogenus) terhadap sejumlah variabel – variabel 

terikat (endogenus) pada sebuah model teoretis.  

Data yang digunakan yaitu laporan tahunan perusahaan untuk jangka 

waktu 8 tahun (2010 – 2017) dikumpulkan dari www.idx.co.id atau website 

masing – masing perusahaan. Item – item ISR dikumpulkan dan dianalisis dari 

laporan tahunan. Analisis ini dibagi menjadi dua bagian yaitu statistik 

deskriptif dan infrensial. Statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat 

item pengungkapan ISR. Sedangkan, statistik infrensial dengan cara regresi 

berganda digunakan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara 

variabel dan untuk menguji hipotesis.  

Penelitian ini akan menggunakan teknik path analysis dengan persaaan 

sebagai berikut :  

M (ISR) = βDewan Direksi + βKomisaris + e1 ( Persamaan Struktural 1)  

Y ( Nilai Perusahaan ) = βDewan Direksi + βKomisaris + β ISR + e1 ( Persamaan 

Struktural 2). 

Dimana :  

Variabel Bebas : Dewan Direksi dan Komisaris  

Variabel Terikat : Nilai Perusahaan  

Variabel Mediasi : ISR  

 

 

                                                             
56Dr. Edi Riadi,M.Pd. “ Aplikasi Lisrel untuk Penelitian Analisis Jalur”. ( Yogyakarta : Andi Offset). Hlm : 4  

http://www.idx.co.id/
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G.  Uji Asumsi Klasik  

Dimana pengujian ini digunakan untuk memperoleh hasil/nilai yang 

tidak bias atau estimator linear tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbiased 

Estimator/BLUE). Asumsi klasik tersebut yaitu :  

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas
57

 digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel 

terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal 

atau tidak dalam model regresi linier. Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik
58

. untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan menggunakan uji Jarque Bera ( JB Test), uji ini ialah uji 

normalitas dengan berdasarkan koefisien keruncingan (kurtosis) dan 

koefisien kemiringan (swekness). Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan statistik Jarque Bera dengan nilai x kuadrat tabel. Jika 

nilai Jarque Bera ≤ X² tabel maka nilai residualnya terstandarisasi 

dinyatakan berdistribusi normal. Untuk menghitung nilai statistik  

Jarque Bera digunakan rumus berikut ini :  

JB =[ n
  

 
 + 

      

  
 ] 

Keterangan :  

JB = Statistik Jarque Bera  

S = Koefisien Swekness  

                                                             
57

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, 

hlm 225 
58 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 154. (edisi delapan) 
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K = Koefisien Kurtosis  

b). Uji Linearitas  

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam 

suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. 

Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris 

sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Salah satu cara untuk menguji 

apakah model tersebut linear atau tidak dengan menggunakan uji lagrange 

multiplier, uji in bertujuan untuk mendapatkan nilai    hitung atau ( n x    

). Langkah – langkah pengujiannnya
59

:  

i. Lakukan regresi dengan persamaan utama  

Y = f (   ,   ,   , ……    )  

ii. Jika dianggap persamaan utama tersebut benar spesifikasinya, 

maka nilai residualnya harus dihubungkan dengan nilai kuadrat 

variable independen dengan persamaan regresi : 

   =    +      
  +      

  +      
  + …..      

  

iii. Dapatkan nilai    untuk menghitung    hitung 

iv. Jika    hitung >    tabel, maka hipotesis yang menyatakan model 

linear ditolak.  

c). Uji Multikolinieritas  

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam 

                                                             
59 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 162. (edisi delapan) 
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model regresi. Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinearitas Uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah 

dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Jika VIF 

yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.  

d). Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual ( kesalahan penganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.hal ini sering ditemukan 

pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.  

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini  

menggunakan uji Durbin – Watson (DW test), dimana dasar pengambilan  

keputusannya
60

 :  

H0 = tidak ada autokorelasi ( r = 0 )  

HA = ada autokorelasi ( r ≠ 0 ) 

                                                             
60 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 108. (edisi delapan) 
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Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No desicision 4 – du  ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negative 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 

e)  Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang 

harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan melihat  dari uji glejser. Dimana uji glejser dengan 

meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika 

variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi variabel 

dependen (absolut residual) maka ada indikasi dapat terjadinya 

heteroskedastisitas.  

H. Analisis Jalur  

Untuk menguji pengaruh variabel mediating digunakan metode analisis jalur 

(Path analysis). Menurut Ghozali
61

, analisis jalur merupakan perluasan 

analisis regresi linier berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis 

                                                             
61 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 237. (edisi delapan)  
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regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.  

Menurut noor dalam Ringgit
62

, analisis jalur (path Analysis) adalah 

keterkaitan hubungan/ pengaruh antara variabel bebas, variabel 

intervening, dan variabel terikat dimana peneliti mendefinisikan secara 

jelas bahwa suatu variabel akan menjadi penyebab variabel lainnya yang 

biasa disajikan dalam bentuk diagram. Terknik analisi jalur 

menggambarkan keterkaitan regresi berganda dengan variabel yang 

hendak diukur. Manurung
63

 menjelaskan bahwa, langkah – langkah dalam 

analisis jalur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

Tahap I  

Menentukan diagram jalurnya berdasarkan paradigm hubungan variabel sebagai 

berikut :  

Gambar 3.1 

Diagram jalur Pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris 

Terhadap Nilai Perusahaan dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

sebagai Variabel Mediating. 

Sumber:diolah penulis, 2018 

 

 

 

                                                             
62 Ringgit Triastiti, “ pengaruh NPF terhadap ROA dengan dimediasi CAR dan BOPO pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia Periode 2010 -2014 “. Skripsi ( Palembang : Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, 2016), hlm 6 
63 Manurung, Ratlan, P. R. “Analisis Jalur Path Analysis Teori dan Aplikasi dalam Riset Bisnis”. (Jakarta. 
Penerbit Rineka Citra.2014). hlm. 2. 
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Tahap II  

 

Menentukan persamaan structural sebagai berikut :  

M ( ISR) = 𝛽Dewan Direksi + 𝛽Komisaris + 𝑒1 ( Persamaan Struktural 1 )  

Y ( NP) = 𝛽Dewan Direksi + 𝛽Komisaris + 𝛽ISR ( Persamaan Struktural 2 )  

Tahap III  
 

Menganalisis dengan menggunakan SPSS, seperti langkah – langkah berikut ini. 

Analisis ini terdiri dari dua langkah yaitu analisis untuk substruktural 1 dan 

substruktural 2 :  

1). Analisis Substruktural I  

M ( ISR) = 𝛽Jumlah Dewan Direksi + 𝛽Jumlah Komisaris + 𝑒1  

 

Tahap menghitung Persamaan Regresi :  

 

Implementasi hasil perhitungan SPSS berdasarkan nilai analisis regresi 

dan menentukan persamaan struktural berdasarkan diagram jalur yang 

ditentukan.  

Analisis Regresi  

a. Mengetahui Pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris 

terhadap ISR  

 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dewan Direksi dan 

Komisaris terhadap ISR digunakan uji t. untuk mengetahui besarnya 

pengaruh digunakan angka beta atau standardized coefiecient. Langkah – 

langkah analisis dapat dilakukan dengan cara :  

i. Menentukan hipotesis  

ii. Mengetahui besarnya angka t- hitung  
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iii. Menghitung besarnya t- tabel dengan ketentuan taraf signifikansi 0,05 

dan dk = ( n- 2)  

iv. Menentukan kriteria uji hipotesis :  

a. jika t – hitung < t- tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. jika t – hitung > t- tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

v. Membandingkan angka taraf signifikansi (sig.) dengan signifikansi 

0,05, kriterianya sebagai berikut :  

a. jika sig. Penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. jika sig. Penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

vi. Membuat keputusan.  

 

2).  Analisis Substruktural II  

Y ( NP) = 𝛽Jumlah Dewan Direksi + 𝛽Jumlah Komisaris + 𝛽ISR 

Tahap menghitung Persamaan Regresi :  

 

Implementasi hasil perhitungan SPSS berdasarkan nilai analisis 

regresi dan menentukan persamaan struktural berdasarkan diagram jalur 

yang ditentukan.  

Analisis Regresi  

 

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi dua. Pertama, mengetahui 

pengaruh secara simultan dan yang kedua mengetahui pengaruh secara 

parsial.  

a. Mengetahui Pengaruh Jumlah Dewan Direksi, Komisaris dan ISR 

secara simultan terhadap Nilai Perusahaan  
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Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi, Komisaris dan ISR 

secara simultan adalah dari hasil perhitungan dalam model summary, 

khususnya angka R Square yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh Jumlah Dewan Direksi, Komisaris dan ISR terhadap Nilai 

Perusahaan dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan 

menggunakan rumus :  

KD = r2 x 100% 

 

Untuk mengetahui kelayakan model regresi sudah benar atau salah, 

diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan angka 

F. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara :  

- Membandingkan besarnya angka F- hitung dengan F- tabel  

1. Menghitung F –hitung  

2. Menghitung F- tabel dengan ketentuan sebagai berikut :  taraf 

signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan 

numerator ( jumlah variabel – 2) dan denumerator ( jumlah kasus – 3)  

3. Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut :  

a. Jika F- hitung < F- tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. Jika F- hitung > F- tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

4. Mengambil keputusan  

- Membandingkan angka taraf signifikansi (sig.) dengan signifikansi 0,05  

1. Jika sig. Penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

2. Jika sig. Penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

-  Membuat Keputusan  
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b. Mengetahui Pengaruh Jumlah Dewan Direksi, Komisaris dan ISR secara 

parsial terhadap Nilai Perusahaan  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Dewan Direksi, 

Komisaris dan ISR terhadap Nilai Perusahaan secara parsial digunakan uji 

t. untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan angka beta atau 

standardized coefiecient. Langkah – langkah analisis dapat dilakukan 

dengan cara :  

-  Menentukan hipotesis  

-  Mengetahui besarnya angka t- hitung  

-  Menghitung besarnya t- tabel dengan ketentuan taraf signifikansi  

0,05 d an dk = ( n- 2)  

-  Menentukan kriteria uji hipotesis :  

a. jika t – hitung < t- tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. jika t – hitung > t- tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

-  Membandingkan angka taraf signifikansi (sig.) dengan signifikansi  

0,05, kriterianya sebagai berikut :  

a. jika sig. Penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. jika sig. Penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

-  Membuat keputusan.  

 

I. Uji Koefisien Determinasi (Uji f dan Uji t )  

Uji f dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji Anova, yaitu uji untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-
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sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi 

yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Dalam artikel 

ini dijelaskan tentang uji f dan uji t dalam penelitian. Jika model signifikan 

maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika 

non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk 

peramalan.  

1. Uji f  

Uji f digunakan untuk menguji adanya pengaruh secara simultan atau 

serempak dengan signifikan antara variabel bebas yaitu Jumlah 

Dewan Direksi(X1), Jumlah Komisaris( X2) dan Nilai Perusahaan 

(Y). Hasil uji f digunakan sebagai alat untuk menyimpulkan apakah 

hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Langkah-

langkah yang dilakukan dengan uji f ini adalah sebagai berikut:  

- Merumuskan hipotesis secara statistik  

- Menentukan level of significance sebesar 95% dan tingkat 

kesalahan meramal 0,05 pengujian 1 arah dengan derajat 

kebebasan : df = n–k-l  

- Mengadakan uji f dengan kriteria pengujian  

2. Uji t  

Uji t dilakukan untuk menguji variabel- variabel bebas terhadap 

variabel tergantung secara parsial / bagian. Langkah-langkah 

pengujian :  

- Merumuskan hipotesis secara statistik.  
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- Tingkat nyata yang digunakan sebesar 5% pada pengujian 2  

arah dengan derajat kebebasan : df = n-k-l  

- Kriteria pengujian untuk membandingkan antara t hitung dan t 

tabel maka dipergunakan :  

Apabila t hitung (-) > t tabel > hitung (+) maka Ho diterima dan Hi 

ditolak berarti pengaruh Dewan direksi dan komisaris secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan. Apabila t 

hitung (-) < t tabel < t hitung (+) maka Ho ditolak dan Hi diterima berarti 

pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.  

J. Prosedur Analisis Variabel Mediasi ( Versi Baron and Kenny, 1986) 

Analisis variabel mediasi Baron dan Kenny
64

, yang lebih dikenal dengan 

strategi causal step, memiliki tiga persamaan regresi yang harus diestimasi 

yaitu:  

- Persamaan regresi sederhana variabel mediator (M) pada variabel 

independen (X) yang diharapkan variabel independen signifikan 

mempengaruhi variabel mediator, jadi koefisien a ≠ 0.  

- Persamaan regresi sederhana variabel dependen (Y) pada variabel 

independen (X) yang diharapkan variabel independen harus 

signifikan mempengaruhi variabel, jadi koefisien c ≠ 0.  

                                                             
64 Baron, R. M and Kenny, D. A.. “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological 
Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”. (Journal of Personality and Social 
Psychology. Vol. 51, No. 6, 1173-1182. American Psychological Association, Inc. 1986)  
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- Persamaan regresi berganda variabel dependen (Y) pada variabel 

independen (X) dan mediator (M) yang diharapkan variabel 

mediator signifikan mempengaruhi variabel dependen, jadi 

koefisien b ≠ 0. Mediasi terjadi jika pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen lebih rendah pada persamaan ketiga 

(c') dibandingkan pada persamaan kedua (c).  

Sebenarnya koefisien a dan b signifikan sudah cukup untuk 

menunjukkan adanya mediasi, meskipun c tidak signifikan. Sehingga 

tahap esensial dalam pengujian mediasional adalah step 1 dan step 3. Jadi 

(1) variabel independen mempengaruhi mediator dan (2) mediator 

mempengaruhi dependen meskipun independen tidak mempengaruhi 

dependen. Bila step 1 dan step 3 terpenuhi dan koefisien c tidak signifikan 

(c = 0) maka terjadi perfect atau complete atau full mediation. Bila 

koefisien  ′ berkurang namun tetap signifikan ( ′≠0) maka dinyatakan 

terjadi partial mediation
65

. Ada tiga model analisis yang melibatkan 

variabel mediator, yaitu sebagai berikut:  

- Perfect atau Complete atau Full Mediation, artinya variabel 

independen tidak mampu memengaruhi secara signifikan variabel 

dependen tanpa melalui variabel mediator.  

- Partial Mediation, artinya variabel independen mampu 

memengaruhi secara langsung variabel dependen maupun tidak 

langsung dengan melibatkan variabel mediator.  

                                                             
65 Preacher, K. J., Rucker, D. D and Hayes, A. F. “Addressing Moderated Mediation Hypotheses: Theory, 

Methods, and Prescriptions”. (Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185–227. Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. 2007). 16 Baron, R. M and Kenny, D. A., 1986.Loc. Cit. 
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- Unmediated, artinya variabel independen mampu memengaruhi 

secara langsung variabel dependen tanpa melibatkan variabel 

mediator.  

Baron dan Kenny, menjelaskan prosedur analisis variabel mediator secara 

sederhana melalui analisis regresi. Kita dapat melakukan analisis regresi sebanyak 

empat kali.  

- X memprediksi Y  

Analisis regresi ini akan menghasilkan nilai estimator prediktor (di SPSS 

simbolnya juga B). Kita namakan nilai ini dengan rumus jalur-c. Jalur ini 

nilainya diharapkan signifikan (P < α = 0,05). 

- X memprediksi M  

Analisis regresi ini akan menghasilkan nilai estimator prediktor (di SPSS 

simbolnya juga B). Kita namakan nilai ini dengan rumus jalur-a. Jalur ini 

nilainya juga diharapkan signifikan (P < α = 0,05).  

- M memprediksi Y (mengestimasi DV dengan mengendalikan IV)  

Sekarang kita menganalisis efek M dan X terhadap Y. Masukkan X dan M 

sebagai prediktor terhadap Y. Analisis regresi ini akan menghasilkan dua 

nilai estimasi prediktor dari M dan X. Prediksi nilai M terhadap Y kita 

namakan jalur-b, sedangkan prediksi X terhadap Y kita namakan jalur c‟. 

Jalur-b nilainya diharapkan signifikan, sedangkan jalur-c‟ nilainya 

diharapkan tidak signifikan. Jadi empat tahapan prosedur analisisnya, 

yaitu:  

1. Mengestimasi jalur-c: meregres Y dengan X sebagai prediktor  
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2. Mengestimasi jalur-a: meregres M dengan X sebagai prediktor  

3. Mengestimasi jalur-b: meregres Y dengan M sebagai prediktor  

4. Mengestimasi jalur-c‟: meregres Y dengan X dan M sebagai prediktor  

 

Intinya menurut Baron dan Kenny, sebuah variabel dapat dikatakan 

menjadi mediator jika hasilnya: 

a. Jalur-c: signifikan  

b. Jalur-a: signifikan   

c. Jalur-b: signifikan  

d. Jalur-c‟: tidak signifikan  

 

Selain itu pengujian variabel mediator dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik bootstrapping. Bootstrapping adalah pendekatan non 

parametrik yang tidak mengasumsikan bentuk distribusi variabel dan dapat 

diaplikasikan pada jumlah sampel kecil. Preacher dan Hayes18 telah 

mengembangkan uji sobel dan Bootstrapping dalam bentuk script SPSS dengan 

ketentuan nilai z-value > 1,96 atau p-value < α = 0,05. Pengujian uji sobel dapat 

dilakukan dengan empat tahap yaitu:  

a. Melihat koefisien antara variabel independen dan mediator (koefisien A)  

b. Melihat koefisien antara variabel mediator dan dependen (koefisien B)  

c. Melihat standar eror dari A  

d. Melihat standar eror dari B  

 

 

K. Perhitungan Pengaruh  

 

1) Pengaruh langsung (Direct Effect atau DE)  
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- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi terhadap ISR  

X1 → M (ISR) 

- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris terhadap ISR  

 

X2 → M (ISR) 

- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai 

Perusahaan  

X1 → Y 

- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris terhadap Nilai 

Perusahaan  

X2 → Y 

- Pengaruh variabel ISR terhadap Nilai Perusahaan  

M (ISR) → Y 

2) Pengaruh tidak langsung (Inderect Effect atau IE)   

- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi Terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR  

 

X1→(ISR)→ Y 

 

- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris Terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR 

X2 →(ISR)→ Y 

 

3) Pengaruh total (Total Effect)  

- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR  

X1→(ISR)→ Y 
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- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris Terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR 

X2 →(ISR)→ Y 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Data  

1. Analisis Deskripsi  

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan 

Perusahaan Industri Dasar dan Kimia berupa Jumlah Dewan Direksi, 

Jumlah Komisaris, Nilai Perusahaan dan Islamic Social Reporting 

(ISR).  

Tabel 4.1 

Analisis Deskripsi Variabel Jumlah Dewan Direksi(X1), Jumlah 

Komisaris (X2), Nilai Perusahaan (Y) dan Islamic Social Reporting 

(Z). 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Jumlah Dewan 

Direksi 

136 1.41 3.32 2.3016 .57460 

Jumlah 

Komisaris 

136 1.41 3.00 2.1568 .45031 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) 

136 .20 7.31 2.3993 3.00554 

Nilai 

Perusahaan 

136 .08 2.21 .7038 .28746 

Valid N 

(listwise) 

136     

     Sumber :Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

 

Berdasarkan hasil table 4.1 statistik deskriptif diatas, dengan jumlah data 

penelitian ini  sejumlah 136 data. Sehingga hasilnya sebagai berikut :  

a. Jumlah Dewan Direksi menunjukkan nilai terendah ( minimum) 1.41 

dan nilai tertinggi (maximum) 3.32 dengan standard deviasi 0.57460, 

sedangkan nilai rata – rata (mean) 2.3016.  
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b. Jumlah Komisaris menunjukkan nilai terendah ( minimum) 1.41 dan 

nilai tertinggi (maximum) 3.00 dengan standard deviasi 0.45031, 

sedangkan nilai rata – rata (mean) 2.1568. 

c. Nilai Perusahaan menunjukkan nilai terendah ( minimum) 0.08 dan 

nilai tertinggi (maximum) 2.21 dengan standard deviasi 0.28746, 

sedangkan nilai rata – rata (mean) 0.7038.  

d. Islamic Social Reporting (ISR) menunjukkan nilai terendah ( 

minimum) 0.20 dan nilai tertinggi (maximum) 7.31 dengan standard 

deviasi 3.00554, sedangkan nilai rata – rata (mean) 2.3993.  

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model 

regresi, baik variabel dependen dan independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Regresi yang baik ialah distribusi data yang normal 

ataupun mendekati normal, dalam penelitian ini untuk melihat uji 

normalitas dengan menggunakan uji Jarque Bera, dengan berdasarkan 

koefisien keruncingan (kurtosis) dan koefisien kemiringan (swekness). 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan statistik Jarque Bera dengan 

nilai x kuadrat tabel. Jika nilai Jarque Bera ≤ X² tabel maka nilai 

residualnya terstandarisasi dinyatakan berdistribusi normal. Untuk 

menghitung nilai statistik  Jarque Bera digunakan rumus berikut ini :  

JB =[ n
  

 
 + 

      

  
 ] 
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Hasil uji normalitas dengan uji Jarque Bera dalam penelitian ini sebagai 

berikut :  

Table 4.2 

Uji Normalitas 

Dengan Uji Jarque Bera (JB Test) 

(Persamaan 1) 

 Swekness Kurtosis 

Statistic Std. Eror Statistic Std. Eror 

Unstandardized 

Residual  

.640 .208 -1.007 .413 

Valid N (listwise)      

     Sumber :Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

 

Table 4.3 

Uji Normalitas 

Dengan Uji Jarque Bera (JB Test) 

(Persamaan 2) 

        Swekness Kurtosis  

Statistic  Std. Eror Statistic Std. Eror  

Unstandardized 

Residual  

1.531 .208 7.120 .413 

Valid N (listwise)      

    Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

 

Dengan menggunakan hasil output data diatas dimana persamaan 1 nilai 

swekness 0.640 dan nilai kurtosis -1.007 dan pada persamaan 2 nilai swekness 

1.531 dan nilai kurtosis 7.120, maka dapat dihitung nilai statistic Jarque Bera (JB) 

sebagai berikut :  

Persamaan 1 

            JB =[ 136 
        

 
 + 

           

  
 ] 

= 100.5880  

           Persamaan 2  

            JB =[ 136 
        

 
 + 

          

  
 ] 
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     = 149.3642 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai statistik Jarque Bera (JB) 

pada persamaan 1 sebesar 100.5880 dan persamaan 2 sebesar 149.3642, 

sedangkan nilai X² tabel dengan df : 0.05 ( 134) adalah 162.0156. karena nilai 

Jarque Bera ( 100.5880 dan 149.3642) < nilai X² tabel ( 162.0156). nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal pada kedua persamaan. 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berhubungan secara linear atau tidak. Apabila c
2
 hitung < c

2
 tabel 

maka bersifat linear atau sebaliknya. Uji linearitas dalam penelitian 

ini dengan melihat uji Lagrange Multiplier.  

Table 4.4 

Uji linearitas 

Uji Lagrange Multiplier 

(Persamaan 1 dan 2) 

 R Square R Square 

Persamaan 1 Persamaan 2 

1 .003 .001 

    Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018  

 

Hasil output diatas menunjukkan bahwa pada persamaan 1 diatas nilai R² 

sebesar 0.003 dengan jumlah observasi (n) yaitu 136, maka besar c² hitung = 136 

x 0.003 = 0.408. nilai ini dibandingkan dengan c
2 

tabel dengan c
2
  tabel sebesar 

162.015628. disimpulkan bahwa c
2
 hitung (0.672) < c

2
 tabel (162.01528) maka 

terdapat adanya hubungan linear.  

Hasil output diatas menunjukkan bahwa pada persamaan 2 diatas nilai R² 

sebesar 0.001 dengan jumlah observasi (n) yaitu 136, maka besar c² hitung = 136 
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x 0.001 = 0.136 nilai ini dibandingkan dengan c
2 

tabel dengan c
2
  tabel sebesar 

162.015628. disimpulkan bahwa c
2
 hitung (0.136) < c

2
 tabel (162.01528) maka 

terdapat adanya hubungan linear.  

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat terdapat ada atau 

tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen 

dalam suatu model regresi linear berganda. 

Table 4.5 

Uji Multikolinieritas Tolerance dan VIF 

 (Persamaan 1 dan 2) 

 

Model 

Persamaan 1 Persamaan 2 

Tolerance  VIF Tolerance VIF 

Jumlah Dewan 

Direksi  

.669 1.495 .852 1.174 

Jumlah Komisaris  .669 1.495 .543 1.840 

ISR   .600 1.666  

   Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

Berdasarkan output diatas pada tabel 4.5 diketahui bahwa nilai tolerance 

semua variabel independen > 0,10. Nilai variance inflation factor  (VIF) variabel 

independen <10. Berdasarkan kriteria dalam pengambilan keputusan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Table 4.6 

Uji Autokorelasi 

(Persamaan 1 dan 2) 

Model 
Durbin- Watson Durbin- Watson 

Persamaan 1 Persamaan 2 

1 1.826 1.890 

                      Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

Berdasarkan hasil output data diatas pada tabel 4.6  diketahui nilai DW 
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1,826 dan 1,890. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW di 

antara -2 sampai +2 tidak ada autokorelasi. 

e. Uji Heteroskedastisitas 

Table 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

(Persamaan 1 dan 2) 

Model 
Persamaan 1 Persamaan 2 

Sig Sig 

Jumlah Dewan 

Direksi  

.520 .165 

Jumlah Komisaris  .836 .378 

ISR  .588 

Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.7,  menunjukkan bahwa pada 

model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena masing – 

masing variabel dari kedua persamaan tersebut memiliki nilai probabilitas yang 

lebih besar daripada nilai alpa (sig > 0.05).  

3. Analisis Substruktur  

a. Analisis Regresi Substruktur I  

Bagan kerangka pemikiran  

M ( ISR) = 𝛽Jumlah Dewan Direksi + 𝛽Jumlah Komisaris + 𝑒1 

Berdasarkan perhitungan data diatas diperoleh hasil sebagai berikut 

:    

Tabel 4.8 

Uji F (Simultan) Substruktural I 

Model R Square  

1 .148 

               Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 
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Besar Nilai dari angka R Square adalah 0.148, yang berarti bahwa 

pengaruh jumlah dewan direksi dan jumlah komisaris terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR) secara simultan adalah 14,8 %, sedangkan sisanya sebesar 85,2 % 

dipengaruhi oleh variabel diluar model regresi. Untuk melihat kelayakan suatu 

model regresi digambarkan angka – angka dari tabel ANOVA.  

Tabel 4.9 

ANOVA dengan nilai F dan Sig. 

Model F Sig 

Regression  

Residual 

Total 

11.559 .000ᵇ 

                          Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya. 

Pada tabel diatas diperoleh angka F hitung 11.559 > F tabel 3.06 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan hal tersebut, model regresi tersebut sudah layak 

dan benar.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji t (Parsial) Substruktur I 

Model 

Unstandardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Eror 

(Constant) 7.023 1.215 5.779 .000 

Jumlah Dewan 

Direksi  

1.017 .540 3.733 .020 

Jumlah Komisaris  .009 .689 .013 .090 

      Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

Persamaan regresi linear berganda: 

M (ISR)   = 7.023 - 1.017Jumlah DD + 0.009Jumlah Komisaris +e 

Koefisien-koefisien hasil dari persamaan regresi linear berganda 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Ketika variabel independen (Jumlah Dewan Direksi dan Komisaris ) 

nilainya 0 maka ISR sebesar 7.023 

2) Nilai koefisien regresi jumlah dewan direksi  sebesar 1.017 yang 

berarti setiap peningkatan jumlah dewan direksi 1% akan 

menurunkan ISR sebesar 1.017 dengan catatan variabel lain 

dianggap tetap. 

3) Nilai koefisien regresi jumlah komisaris sebesar 0.009 yang berarti 

setiap peningkatan jumlah komisaris 1% akan meningkatkan ISR 

sebesar 0.009 dengan catatan variabel lain dianggap tetap. 

Jika hasil dari t hitung lebih besar daripada t tabel atau (-) t hitung < (-) t 

tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya, jika t hitung lebih kecil 

dari t tabel atau (-) t hitung > (-) t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Besarnya angka t tabel dengan ketentuan α = 0.05 dan df = 134. Dari ketentuan 

tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 1.65630  

1) Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap ISR  

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t 

hitung 3.733 > t tabel 1.65630 dengan angka signifikansi 0.020 < α = 

0.05, artinya jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ISR, maka sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan, maka Ha diterima. 

2) Pengaruh Jumlah Komisaris terhadap ISR  

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t 

hitung  0.013 < t tabel 1.65630 dengan angka signifikansi 0.090 > α 
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= 0.05, artinya jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap ISR, namun berbeda arah dengan hipotesis yang 

diajukan, maka Ho diterima. 

b. Analisis Regresi Substruktur II  

Y ( NP) = 𝛽Jumlah Dewan Direksi + 𝛽Jumlah Komisaris + 𝛽ISR 

Berdasarkan perhitungan data diatas diperoleh hasil sebagai berikut 

:  

Tabel 4.11 

Uji F (Simultan) Substruktural I 

Model  R Square  

1 .115 

               Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

Besar Nilai dari angka R Square adalah 0.115, yang berarti bahwa 

pengaruh jumlah dewan direksi, jumlah komisaris dan Islamic Social Reporting 

(ISR) terhadap nilai perusahaan secara simultan adalah 11.5 %, sedangkan sisanya 

sebesar 88,5 % dipengaruhi oleh variabel diluar model regresi. Untuk melihat 

kelayakan suatu model regresi digambarkan angka – angka dari tabel ANOVA.  

Tabel 4.12 

ANOVA dengan nilai F dan Sig. 

Model  F  Sig. 

Regression  

Residual  

Total 

5.691 .001ᵇ 

                            Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya. 

Pada tabel diatas diperoleh angka F hitung 5.691 > F tabel 3.06 sehingga Ho 
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ditolak dan Ha diterima. Dengan hal tersebut, model regresi tersebut sudah layak 

dan benar. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t (Parsial) Substruktur II 

Model 

Unstandardized 

Coefficients T Sig 

B Std. Eror 

(Constant)  3.908 .133 6.823 .000 

Jumlah Dewan 

Direksi 

1.078 .056 1.709 .016 

Jumlah Komisaris  1.034 .067 1.899 .026 

ISR  .987 .008 2.406 .018 

Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

   Persamaan regresi linear berganda: 

M (ISR)   = 3.908 – 1.078Jumlah DD + 1.034Jumlah Komisaris + 

0.987 ISR +e 

Koefisien-koefisien hasil dari persamaan regresi linear berganda 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Ketika variabel independen (Jumlah Dewan Direksi, Jumlah 

Komisaris dan ISR ) nilainya 0 maka ISR sebesar 3.908 

2. Nilai koefisien regresi jumlah dewan direksi  sebesar 1.078 yang 

berarti setiap peningkatan jumlah dewan direksi 1% akan 

menurunkan Nilai Perusahaan  sebesar 1.078 dengan catatan 

variabel lain dianggap tetap. 

3. Nilai koefisien regresi jumlah komisaris sebesar 1.034 yang berarti 

setiap peningkatan jumlah komisaris 1% akan meningkatkan Nilai 

Perusahaan  sebesar 1.034 dengan catatan variabel lain dianggap 

tetap. 
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4. Nilai koefisien regresi Islamic Social Reporting (ISR) sebesar 

0.987 yang berarti setiap peningkatan Islamic Social Reporting 

(ISR)  1% akan meningkatkan Nilai Perusahaan  sebesar 0.987 

dengan catatan variabel lain dianggap tetap. 

Jika hasil dari t hitung lebih besar daripada t tabel atau (-) t hitung < (-) t 

tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya, jika t hitung lebih kecil 

dari t tabel atau (-) t hitung > (-) t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Besarnya angka t tabel dengan ketentuan α = 0.05 dan df = 134. Dari ketentuan 

tersebut diperoleh angka t tabel sebesar 1.65630  

1. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan  

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t 

hitung 1.709  > t tabel 1.65630 dengan angka signifikansi 0.016 < 

α = 0.05, artinya jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, maka sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan, maka Ha diterima. 

2. Pengaruh Jumlah Komisaris terhadap Nilai Perusahaan  

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t 

hitung  1.899 >  t tabel 1.65630 dengan angka signifikansi 0.026 

< α = 0,05, artinya jumlah dewan komisaris berpengaruh positif 

dan  signifikan terhadap nilai perusahaan, sangat sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan, maka Ha diterima. 

3. Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Nilai 

Perusahaan  
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Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t 

hitung  2.406 > t tabel 1.65630 dengan angka signifikansi 0.018 <  

α = 0,05, artinya Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sangat sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan, maka Ha diterima. 

4. Pengujian Variabel Mediasi  

a. Strategi Causal Step ( Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) 

antara Jumlah Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan) 

Gambar 4.1 

Strategi Causal Step (Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) 

antara Jumlah Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan)  

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

 

Y = βJumlah Dewan Direksi + βISR + e 

Tiga persamaan regresi yang harus diestimasi dalam strategi causal 

step: 

1) Persamaan regresi sederhana variabel mediating (M) pada variabel 

independen Jumlah Dewan Direksi (X1) 

Hasil analisis ditemukan bahwa Jumlah Dewan Direksi signifikan 

Jumlah Dewan 

Direksi  

Nilai Perusahaan  

ISR 

c = - 0.1361 
Sig. = 0.0014 

b = 0.0204  (Sig. = 0.0172) 
c’ = -0.0950  (Sig. = 0,0336) 

 

a = -2.0128  
Sig. = 0,0000 
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terhadap ISR  dengan nilai signifikansi 0,0000 < α = 0,05 dan 

koefisien regresi (a) = - 2.0128 

2) Persamaan regresi sederhana variabel Nilai Perusahaan (Y) pada 

variabel independen Jumlah Dewan Direksi (X1)  

Hasil analisis ditemukan bahwa jumlah dewan direksi  signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0.0014 < α = 0,05 

dan koefisien regresi (c) = -0.1361 

3) Persamaan regresi berganda variabel dependen nilai perusahaan (Y) 

pada variabel jumlah dewan direksi (X1) serta variabel mediating 

ISR (M) 

Hasil analisis ditemukan bahwa jumlah dewan direksi signifikan 

terhadap nilai perusahaan, setelah mengontrol ISR dengan nilai 

signifikansi 0,0172 < α = 0,05 dan koefisien regresi (b) =  0.0204. 

Selanjutnya ditemukan dirrect effect c’ sebesar -0.0950 lebih kecil 

dari c = - 0.1361. Pengaruh variabel jumlah dewan direksi terhadap 

nilai perusahaan berkurang dan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa 

model ini termasuk kedalam kategori partial mediation atau terjadi 

mediasi, dimana variabel jumlah dewan direksi mampu 

mempengaruhi secara langsung variabel nilai perusahaan maupun 

tidak langsung dengan melibatkan variabel mediating ISR atau dapat 

dikatakan bahwa ISR memediasi hubungan antara jumlah dewan 

direksi dengan nilai perusahaan.  
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b. Strategi Causal Step ( Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) 

antara Jumlah Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan) 

Gambar 4.2 

Strategi Causal Step ( Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) 

antara Jumlah Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan) 

 

 

 

4)  

  

 

 

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 22, 2018 

 

Y = βJumlah Komisaris + βISR + e 

Tiga persamaan regresi yang harus diestimasi dalam strategi causal 

step: 

1. Persamaan regresi sederhana variabel mediating (M) pada variabel 

independen Jumlah Komisaris (X2) 

Hasil analisis ditemukan bahwa Jumlah komisaris signifikan 

terhadap ISR  dengan nilai signifikansi 0,0044 < α = 0,05 dan 

koefisien regresi (a) = -1.6185 

2. Persamaan regresi sederhana variabel Nilai Perusahaan (Y) pada 

variabel independen Jumlah Komisaris (X2)  

Hasil analisis ditemukan bahwa jumlah komisaris signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0.0175 < α = 0,05 

dan koefisien regresi (c) = -1.299 

Jumlah Komisaris  Nilai Perusahaan  

ISR 

c = -1.299 
Sig. = 0.0175 

b = 0.0241  (Sig. = 0.0035) 
c’ = - 0.0909 (Sig. = 
0,0952) 

a = - 1.6185 
Sig. = 0.0044 
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3. Persamaan regresi berganda variabel dependen nilai perusahaan (Y) 

pada variabel jumlah komisaris (X2) serta variabel mediating ISR 

(M) 

Hasil analisis ditemukan bahwa jumlah komisaris signifikan 

terhadap nilai perusahaan, setelah mengontrol ISR dengan nilai 

signifikansi 0.0035 < α = 0,05 dan koefisien regresi (b) =  0.0241. 

Selanjutnya ditemukan dirrect effect c’ sebesar -0.0909 lebih kecil 

dari c = - 1.299. Pengaruh variabel jumlah komisaris terhadap nilai 

perusahaan berkurang dan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa 

model ini termasuk kedalam kategori partial mediation atau terjadi 

mediasi, dimana variabel jumlah komisaris mampu mempengaruhi 

secara langsung variabel nilai perusahaan maupun tidak langsung 

dengan melibatkan variabel mediating ISR atau dapat dikatakan 

bahwa ISR memediasi hubungan antara jumlah komisaris dengan 

nilai perusahaan.  

5. Perhitungan Pengaruh  

a. Pengaruh langsung  (Direct Effect atau DE)  

- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi terhadap ISR  

           X1 → M (ISR) = - 2.0128 

- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris terhadap ISR  

 

            X2 → M (ISR) = - 1.6185 

- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai 

Perusahaan  
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X1 → Y = -0.1361 

- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris terhadap Nilai 

Perusahaan  

X2 → Y= - 1.299 

- Pengaruh variabel ISR terhadap Nilai Perusahaan  

M X1 (ISR) → Y = 0.0204 

- Pengaruh variabel ISR terhadap Nilai Perusahaan  

M X2 (ISR) → Y = 0.0241 

b. Pengaruh tidak langsung (Inderect Effect atau IE)   

- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi Terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR  

X1→(ISR)→ Y = ( - 2.0128 ) x ( 0.0204) = - 0.0411 

 

- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris Terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR 

             X2 →(ISR)→ Y = ( - 1.6185) x ( 0.0241) = - 0.0390 

 

c. Pengaruh total (Total Effect)  

- Pengaruh variabel Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR  

X1→(ISR)→ Y = (- 2.0128) + ( 0.0204) = - 1.9924 

 

- Pengaruh variabel Jumlah Komisaris Terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ISR 

X2 →(ISR)→ Y = (- 1.6185) + ( 0.0241) = - 1.5944 
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6. Rekapitulasi Hasil Penelitian  

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 

No Hipotesis  Hasil Penelitian 

1 H1 : Jumlah Dewan Direksi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap Islamic 

Social Reporting (ISR). 

jumlah dewan direksi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Islamic Social Reporting 

(ISR). 

2 H2 : Jumlah Komisaris 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap Islamic 

Social Reporting (ISR). 

jumlah dewan komisaris 

tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap 

Islamic Social Reporting 

(ISR). 

3 H3 : Jumlah Dewan Direksi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan 

Jumlah Dewan Direksi 

berpengaruh positif  

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

4 H4 : Jumlah Komisaris 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

jumlah dewan komisaris 

berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

5 H5 : Islamic Social Reporting 

(ISR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan 

Islamic Social Reporting 

(ISR) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

6 H6 : Islamic Social Reporting 

(ISR) memediasi Pengaruh 

Jumlah Dewan Direksi 

terhadap Nilai Perusahaan  

Islamic Social Reporting 

(ISR) memediasi 

Pengaruh Jumlah Dewan 

Direksi Terhadap Nilai 

Perusahaan  

7 H7 : Islamic Social Reporting 

(ISR) memediasi Pengaruh 

Jumlah Komisaris terhadap 

Nilai Perusahaan  

Islamic Social Reporting 

(ISR) memediasi 

Pengaruh Jumlah 

Komisaris Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018  
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B. Pembahasan  

1. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR) 

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah dewan direksi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR, diperoleh angka 

sebesar t hitung 3.733 dengan angka signifikansi 0.020 < α = 0.05, 

artinya jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ISR, artinya penambahan jumlah dewan direksi akan diikuti 

oleh penurunan ISR.  

 Berdasarkan Teori Stakeholder menurut Gray, Kouhy dan Adams 

(1994) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung 

pada stakeholder, pengelola perussahaan dan pengungkapan social yang 

dijalankan oleh perusahaan. Dengan hal tersebut dapat dikatakan dewan 

direksi melaksanakan tanggung jawab dengan baik dalam kepengurusan 

dan kepentingan perseroan sehingga hubungan antara stakeholder dan 

pengelola perusahaan (dewan direksi) akan berjalan dengan baik dalam 

pengungkapan sosial perusahaan. Dengan adanya pengungkapan sosial 

perusahaan maka perusahaan tersebut secara tidak langsung perusahaan  

beradaptasi dengan masyarakat dan hal tersebut bisa menambah nilai 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Desy Dianitami 

(2016) yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR).  
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2. Pengaruh Jumlah Komisaris  terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR)  

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t hitung   

0.013 dengan angka signifikansi 0,090 > α = 0,05, artinya jumlah 

dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ISR. 

Hal ini berkaitan juga dengan teori stakeholder yang dikemukakan oleh 

Freeman 1984 (dalam Isnawati 2016) dengan adanya dewan komisaris 

di dalam perusahaan diharap akan mampu mendorong terciptanya 

sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan. Semakin 

banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka 

pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik.. Hanya saja didalam 

teori tersebut, dewan komisaris hanya sebatas mengawasi dalam 

pengungkapan ISR, sehingga antara dewan komisaris dan 

pengungkapan ISR tersebut tidak efisien sehingga hasil penelitian 

menyatakan dewan komisaris dengan pengungkapan ISR tidak 

berpengaruh.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mariska 

Nanda Savira (2015) yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR). 

3. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan  

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t hitung 

1.709  dengan angka signifikansi 0.016 < α = 0.05, artinya jumlah 
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dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan Agency Theory, menyatakan adanya konflik antara 

pemegang saham (principal) dengan para pengelola perusahaan (agent). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mengatakan, Dewan direksi dapat 

mengurangi konflik agensi karena ketika manajemen memiliki saham 

perusahaan maka dapat mengurangi perilaku opportunistic karena 

merasakan langsung manfaat atau dampak dari setiap keputusan yang 

diambilnya sebagai pemegang saham. Dengan hal tersebut, dengan 

adanya dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam 

perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap 

kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan 

yang baik dan terkontrol maka akan menghasilkan profitabilitas yang 

baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan 

dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Noor Laila 

(2011) dan Frysa Praditha Purwaningtyas (2011), menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa artinya jumlah dewan direksi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

4. Pengaruh Jumlah Komisaris terhadap Nilai Perusahaan   

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka sebesar t hitung  

1.899 dengan angka signifikansi 0.026 < α = 0,05, artinya jumlah 
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dewan komisaris berpengaruh positif dan  signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hal ini menunjukkan, Dari perspektif teori agensi, dewan 

komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol 

perilaku  manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan 

kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen, 1993) dalam noor 

laila (2011). Dari  fungsi dewan tersebut, terlihat bahwa jumlah 

komisaris berpengaruh terhadap nilai/kinerja perusahaan. Hal ini dapat 

dijelaskan lagi bahwa besar kecilnya dewan komisaris bukanlah 

menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan, karena dewan komisaris merupakan inti dari 

corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin strategi 

perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Sehingga dewan komisaris 

sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan adanya dewan 

komisaris bias mengawasi pelaksanaan perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Noor Laila 

(2011) dan Fika Fiadicha (2016), yang menyatakan bahwa jumlah 

dewan komisaris sangat berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  
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5. Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Nilai 

Perusahaan   

Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh angka sebesar t 

hitung  2.406 dengan angka signifikansi 0.018 <  α = 0,05, artinya 

Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ISR yang 

dilakukan oleh perusahaan dari sektor industri dasar dan kimia telah 

berupaya menerapkan stakeholder theory. Kaitannya dengan teori 

stakeholder perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya, 

Dengan demikian, perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan 

hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan 

masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan 

setiap aktivitasnya. 

Dapat disimpulkan, Dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

sebagai strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para 

stakeholder, makin baik pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan makin terpuaskan 

sehingga akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas 

segala aktivitas pengungkapan sosial tersebut karena dengan melakukan 

pengungkapan sosial seperti Islamic Social Reporting (ISR) akan 

menaikkan tingkat kinerja sosial dan keuangan sehingga perusahaan 
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akan mendapatkan keuntungan dan secara tidak langsung akan 

berkaitan dengan peningkatan nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian M. Ikhsan 

Purnama (2016) dan Tesdha Rahayu (2013), yang menyatakan bahwa  

Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

6. Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah Dewan 

Direksi terhadap Nilai Perusahaan  

Hasil analisis ditemukan bahwa jumlah dewan direksi signifikan 

terhadap nilai perusahaan, setelah mengontrol ISR dengan nilai 

signifikansi 0,0172 < α = 0,05 dan koefisien regresi (b) =  0.0204. 

Selanjutnya ditemukan dirrect effect c’ sebesar -0.0950 lebih kecil dari 

c = - 0.1361. 

Hal ini menunjukkan bahwa Islamic Social Reporting memediasi 

antara pengaruh jumlah dewan direksi terhadap nilai perusahaan. 

Dengan adanya dewan direksi bisa melaksanakan dan menerapkan 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dengan baik, dengan 

adanya pengungkapan ISR tersebut bisa menarik para investor dan bisa 

meyakinkan investor sehingga berdampak terhadap nilai perusahaan, 

dengan mendapatkan keuntungan yang meningkat sehingga bisa 

meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri.  

Penelitian Vina Septiana Permatasari (2015), menemukan Dewan 

Direksi berpengaruh negative signifikan terhadap Islamic Social 
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Reporting (ISR). Kemudian, M. Ikhsan Purnama (2016)  dan Tesdha 

Rahayu (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa Islamic Social 

Reporting (ISR) berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

perusahaan. 

 

7. Pengaruh  Islamic Social Reporting (ISR) antara Jumlah Komisaris 

terhadap Nilai Perusahaan  

Hasil analisis ditemukan bahwa jumlah komisaris signifikan 

terhadap nilai perusahaan, setelah mengontrol ISR dengan nilai 

signifikansi 0.0035 < α = 0,05 dan koefisien regresi (b) =  0.0241. 

Selanjutnya ditemukan dirrect effect c’ sebesar -0.0909 lebih kecil dari 

c = - 1.299.  

Hal ini menunjukkan bahwa Islamic Social Reporting 

memediasi antara pengaruh jumlah komisaris terhadap nilai perusahaan. 

Dengan adanya dewan komisaris bisa memonitoring kinerja karyawan, 

sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) berjalan dengan baik. dengan pengungkapan ISR yang baik  bisa 

menarik para investor dan bisa meyakinkan investor sehingga 

berdampak terhadap nilai perusahaan, dengan mendapatkan profit yang 

meningkat sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan.   

Penelitian Mariska Nanda Savira (2015), menemukan bahwa 

Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap Islamic Social 

Reporting (ISR). Kemudian, M. Ikhsan Purnama (2016)  dan Tesdha 

Rahayu (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa Islamic Social 
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Reporting (ISR) berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

perusahaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan Jumlah Komisaris Terhadap 

Islamic Social Reporting (ISR)  

a. jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ISR 

b. jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap ISR 

2. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi dan Jumlah Komisaris Terhadap 

Nilai Perusahaan  

a. Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif  signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

b. jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan  signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

c. Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

3. Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Variabel Mediating 

antara Jumlah Dewan Direksi dan Jumlah Komisaris Terhadap Nilai 

Perusahaan 

a. Islamic Social Reporting (ISR) memediasi Pengaruh Jumlah 

Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan 
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b. Islamic Social Reporting (ISR) memediasi Pengaruh Jumlah 

Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan 

B. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini telah dibuat dengan sebaik – baiknya, namun penulis 

merasa masih terdapat beberapa keterbatasan – keterbatasan yaitu :  

1. Penelitian hanya dilakukan pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan 

Kimia periode 2010 – 2017  

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel Jumlah Dewan 

Direksi, Jumlah Komisaris, Nilai Perusahaan dan Islamic Social 

Reporting ( ISR) 

3. Penelitian pada periode 2010 – 2017, sehingga hasil penelitian yang 

didapat masih banyak kekurangan.   

C. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bisa 

diberikan terkait dengan penelitian ini ialah :  

1. Bagi perusahaan yang mempublish laporan keuangan diharapkan tetap 

selalu selektif dalam memberikan informasi terkait dalam laporan 

keuangan.  

2. Perusahaan diharapkan selalu menjaga kestabilan dari sisi jumlah 

dewan direksi, jumlah komisaris, nilai perusahaan dan juga dari 

pengungkapan ISR.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

dengan variabel – variabel yang lain diluar dari variabel ini sehingga 
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memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat menggambarkan 

hal – hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Sampel Penelitian 

Periode 2010 – 2017 

No Nama Perusahaan Kode 

1.  PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 

2 PT. Holcim Indonesia Tbk SMCB 

3 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 

4 PT. Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 

5 PT. Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 

6 PT. Alaska Industrindo Tbk ALKA 

7 PT. Beton Jaya Manunggal Tbk BTON 

8 PT. Citra Turbindo Tbk CTBN 

9 PT. Jaya Pari Steel Tbk JPRS 

10 PT. Intan Wijaya Internasional Tbk INCI 

11 PT. Indo Acitama Tbk SRSN 

12 PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 

13 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 

14 PT. Sekawan Intipratama Tbk SIAP 

15 PT. Trias Sentosa Tbk TRST 

16 PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk YPAS 

17 PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 
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Lampiran 2   

Item- Item Islamic Social Reporting (ISR) 

No Themes and Items  Pengertian  

1 Finance and Investment Theme  Keuangan dan 

Investasi  

 a. Riba Activities  Aktivitas yang 

mengandung riba, 

termasuk pendapatan 

bunga  

b. Gharar  Gharar adalah sifat 

yang memastikan 

adanya 

ketidakpastian, yang 

dilarang dalam 

islam.  

c. Zakat  Adanya 

pendistribusian zakat 

oleh pihak 

perusahaan/ bank  

d. Late Repayments and 

Insolvent Clients/ Bad 

Debts Written off 

Kebijakan dalam 

mengatasi 

keterlambatan 

pembayaran oleh 

insolvent clients.  

e. Current Value Balance 

Sheet  

CVBS sebagai 

pengganti Balance 

Sheet 

f. Value Added Statement  VAS sebagai 

pengganti Income 

Statement 

2.  Products and Service Theme Produk dan Jasa 

 a. Green Product  Produk ramah 

lingkungan. Hasil 

dari green 

productivity inilah 

yang disebut dengan 

produk hijau atau 

green product atau 

yang dikenal dengan 

istilah eco product, 

sustainable product, 

eco efficiency 

product. Green 

product adalah 
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produk yang 

memperhatikan 

aspek ekonomi 

sekaligus ekologis 

(world wildlife fund, 

2007) 

 b. Halal status of product  Halal Haram 

menunjukkan apa 

yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan 

sebagai seorang 

muslim 

(memproduksi, 

mendistribusikan, 

memperdagangkan 

dan/atau 

menyediakan barang 

atau jasa haram 

zatnya (haram li-

dzatihi), barang atau 

jasa haram bukan 

karena zatnya 

(haram li-ghairihi) 

yang ditetapkan oleh 

DSN-MUI dan/atau, 

barang dan jasa yang 

merusak moral dan 

bersifat mudarat.  

c. Product safety and quality  Kualitas dan 

keamanan produk. 

Kualitas produk dari 

awal, misalnya 

bahannya terbuat 

dari apa, bagaimana 

proses 

pembuatannya, 

dijual harga berapa, 

bagaimana kekuatan 

produk di pasaran, 

style, ada tidaknya 

layanan purnajual 

(garansi, service 

berkala gratis). 

Kualitas dan 

keamanan suatu 

produk perusahaan 
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dinyatakan dengan 

adanya ISO 9000: 

2000 yang 

merupakan sertifikat 

manajemen mutu.  

 d. Customer complaints  Layanan untuk 

konsumen atau 

pelanggan.  

3.  Employees Theme  Karyawan/ Tenaga 

Kerja  

 a. Nature of work  

 Working hours  

 Holidays 

 Other benefits  

Sifat pekerjaan, jam 

kerja per hari, cuti 

kesehatan, tahunan 

an kesejahteraan, 

gaji dan lain-lain.  

b. Education and training  Pendidikan dan 

pelatihan karyawan 

yang terkait bidang 

pekerjan masing-

masing karyawan 

perusahaan.  

c. Equal opportunities  Kesempatan yang 

sama, tidak 

memandang siapa 

dia, yang penting 

kalau kerjanya baik, 

maka dia dapat 

diterima dan bekerja 

di perusahaan 

tersebut.  

d. Employee involvement Keterlibatan 

karyawan dalam 

suatu pekerjaan. 

Misalnya : 

memgambil 

keputusan di 

perusahaan saham 

harus meminta 

pendapat/ 

persetujuan dari 

pemegang saham 

yang lain, yang 

notabene banyak 

pemegang saham.  

e. Health and safety  Kesehatan dan 

keselamatan 
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karyawan/ pekerja  

f. Working environment  Lingkungan/ suasana 

pekerjaan  

 g. Employment of other 

special interest group (i.e. 

handicapped, exconvicts, 

former drug addicts) 

Pekerjaan khusus 

lainnya- kelompok 

tertentu (yaitu cacat, 

mantan narapidana, 

mantan pecandu 

narkoba) 

h. Higher echelons in the 

company perform the 

congregational prayers 

with lower and middle level 

managers 

Pejabat tinggi di 

perusahaan 

melaksanakan sholat 

berjamaah dengan 

manajer tingkat 

bawah dan 

menengah  

i. Muslim employees are 

allowed to perfom 

abligatory 

Karyawam muslim 

diperbolehkan untuk 

melakukan shalat 

wajib mereka selama 

waktu tertentu dan 

puasa selama bulan 

ramadhan pada hari 

kerja mereka.  

j. Proper place of warship Tempat yang layak 

untuk ibadah bagi 

karyawan.  

4.  Society Theme  Sosial/ masyarakat  

 a. Shadaqah  Shadaqah ialah 

segala bentuk nilai 

kebajikan yang tidak 

terikat oleh jumlah, 

waktu dan juga yang 

tidak terbatas pada 

materi tetapi juga 

dapat dalam bentuk 

non materi.  

b. Waqaf  Waqaf diartikan 

sebagai penahanan 

hak milik atas materi 

benda ( al-ain) hak 

milik perusahaan 

untuk tujuan 

menyedekahkan 

manfaat atau 

faedahnya ( al- 
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manfa’ah).  

c. Qardhul hasan  Benevolence loan, 

suatu pinjaman yang 

diberikan atas dasar 

kewajiban sosial 

semata, dalam hal 

ini si peminjam tidak 

dituntut untuk 

mengembalikan 

apapun kecuali 

pinjaman, sifatnya 

tidak memberi 

keuntungan 

finansial.  

 d. Employee volunteerism Karyawan 

sukarelawan, 

berkaitan dengan 

kegiatan sosial, 

ketika perusahaan 

tersebut melakukan 

kegiatan sosial maka 

secara otomatis 

keryawannya ikut 

terlibat dalam 

kegiatan sosial 

tersebut.  

e. Scholarship  Beasiswa  

f. Graduate employment  Lulusan kerja, 

misalnya dari D3, 

S1, S2, S3, atau 

yang lainnya.  

g. Youth development  Berkaitan dengan 

pengembangan 

generasi muda  

h. Underprivilged community  Masyarakat kurang 

mampu  

i. Children care  Perlindungan atau 

pemeliharaan anak  

j. Social activites  Aktivitas sosial, 

misalnya bantuan 

bencana alam, 

penyaluran dana 

zakat, shadaqah, dan 

lain-lain. 

k. Sponsoring  Mensponsori 

acara/kegiatan 
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kesehatan 

masyarakat, proyek 

rekreasi, olahraga, 

event budaya, dan 

lain-lain.  

5.  Environment Theme  Lingkungan  

 a. Conservation of 

environment  

Perlindungan atau 

pemeliharaan alam/ 

lingkungan  

b. Endangered wildlife Berkaitan dengan 

satwa liar yang 

terancam punah 

(margasatwa) 

c. Environmental pollution  Pencemaran 

lingkungan  

d. Environmental education  Berkaitan dengan 

pendidikan tentang 

lingkungan  

e. Environmental 

products/process related 

Hubungan produk 

terhadap lingkungan  

f. Environmental audit  Audit lingkungan  

g. Environmental policy  Kebijakan 

lingkungan  

6.  Corporate Governance Theme  Tata Kelola 

Organisasi  

 a. Shariah compliance status  Status kepatuhan 

syariah yang dimuat 

di dalam laporan 

tahunan perusahaan  

b. Ownership structure  Struktur 

kepemilikan/ 

pemegang saham.  

c. BOD ( Board of Directors) 

structure  

Struktur direksi  

d. Declaration of forbidden 

activities ( unlawful 

transactions)  

Pernyataan kegiatan 

dilarang, seperti, 

insider trading, 

praktek monopoli, 

penimbunan barang 

yang dibutuhkan, 

manipulasi harga, 

praktik bisnis 

penipuan, perjudian.  

e. Anti- corruption Kebijakan anti 

korupsi  
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Lampiran 3 

Data Variabel Jumlah Dewan Direksi (X1), Jumlah Komisaris (X2), Nilai 

Perusahaan dengan Tobin‟s Q (Y), dan Islamic Social Reporting (ISR) 

No X1 X2 Y Z 

1 7 6 0.52 0.33 

2 7 6 0.45 0.27 

3 9 7 0.73 0.65 

4 10 7 0.38 0.77 

5 9 7 0.11 0.1 

6 9 7 0.53 0.54 

7 9 7 0.34 0.21 

8 9 7 0.69 0.38 

9 8 6 0.66 0.38 

10 8 6 0.01 0.09 

11 8 7 0.1 0.24 

12 8 7 0.64 0.22 

13 7 7 0.66 0.1 

14 7 7 0.32 0.06 

15 9 7 0.32 0.37 

16 9 7 0.14 0.13 

17 7 6 0.49 0.2 

18 7 6 0.16 0.06 

19 7 6 0.2 0.17 

20 7 7 0.65 0.3 

21 7 7 0.57 0.09 

22 7 7 0.27 0.06 

23 7 7 0.62 0.09 

24 7 7 0.77 0.24 

25 11 6 0.52 0.21 

26 11 6 0.43 0.15 

27 11 6 0.58 0.61 

28 11 6 0.95 0.63 

29 11 6 0.82 0.11 

30 11 6 0.47 0.45 

31 11 6 0.2 0.2 

32 11 6 0.71 0.33 

33 10 4 0.69 0.37 

34 10 4 0.03 0.41 

35 10 4 0.1 0.26 
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36 10 4 0.67 0.2 

37 10 4 0.66 0.12 

38 10 4 0.31 0.12 

39 11 5 0.41 0.44 

40 10 5 0.21 0.15 

41 3 4 0.44 0.2 

42 3 4 0.2 0.07 

43 3 4 0.16 0.18 

44 3 4 0.68 0.33 

45 3 4 0.51 0.09 

46 3 4 0.22 0.09 

47 3 3 0.69 0.11 

48 3 3 0.8 0.24 

49 3 2 0.51 0.26 

50 3 2 0.6 0.18 

51 3 2 0.52 0.65 

52 3 2 0.85 0.73 

53 3 2 0.66 0.17 

54 3 2 0.49 0.3 

55 3 2 0.17 0.21 

56 3 2 0.71 0.38 

57 7 5 0.68 0.35 

58 7 5 0.01 0.15 

59 7 5 0.97 0.26 

60 6 6 0.62 0.22 

61 6 6 0.65 0.13 

62 6 6 0.28 0.09 

63 4 6 0.4 0.38 

64 4 6 0.24 0.12 

65 4 2 0.37 0.21 

66 4 2 0.23 0.06 

67 4 2 0.12 0.12 

68 4 2 0.67 0.32 

69 4 2 0.47 0.1 

70 4 2 0.25 0.09 

71 3 3 0.69 0.11 

72 3 2 0.78 0.2 

73 3 3 0.05 0.26 

74 3 3 0.53 0.23 

75 3 3 0.54 0.6 

76 3 3 0.81 0.7 
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77 3 3 0.69 0.18 

78 3 3 0.7 0.38 

79 3 3 0.12 0.22 

80 3 3 0.71 0.34 

81 4 9 0.66 0.32 

82 4 9 0.02 0.15 

83 4 9 0.9 0.27 

84 5 8 0.63 0.21 

85 6 8 0.63 0.11 

86 6 8 0.22 0.07 

87 6 8 0.32 0.4 

88 6 8 0.29 0.11 

89 7 7 0.5 0.21 

90 7 7 0.2 0.06 

91 7 7 0.11 0.16 

92 7 7 0.64 0.33 

93 7 7 0.47 0.07 

94 7 7 0.29 0.04 

95 7 7 0.68 0.12 

96 7 7 0.74 0.1 

97 6 6 0.46 0.33 

98 6 6 0.5 0.38 

99 6 6 0.44 0.22 

100 5 6 0.46 0.34 

101 3 6 0.39 0.32 

102 4 6 0.38 0.21 

103 4 6 0.3 0.38 

104 4 6 0.27 0.38 

105 2 3 0.54 0.09 

106 2 3 0.55 0.24 

107 2 3 0.61 0.22 

108 2 3 0.81 0.1 

109 2 3 0.05 0.06 

110 2 3 0.47 0.1 

111 2 3 0.29 0.54 

112 4 4 0.68 0.21 

113 4 3 0.74 0.11 

114 4 3 0.78 0.21 

115 4 3 0.05 0.06 

116 4 3 0.45 0.16 

117 3 4 0.73 0.24 
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118 3 4 0.38 0.21 

119 3 4 0.44 0.15 

120 4 3 0.42 0.61 

121 3 3 0.84 0.63 

122 3 3 0.88 0.11 

123 3 3 0.84 0.2 

124 3 3 0.92 0.06 

125 3 3 0.69 0.17 

126 2 3 1.2 0.09 

127 2 3 1.4 0.24 

128 2 3 1.4 0.21 

129 7 5 0.34 0.15 

130 7 5 0.32 0.26 

131 7 5 0.36 0.23 

132 7 6 0.38 0.6 

133 7 5 0.48 0.7 

134 7 5 0.5 0.18 

135 7 4 0.42 0.38 

136 6 3 0.38 0.38 
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Lampiran 4 

Analisis Deskripsi 

 Jumlah Dewan Direksi (X1), Jumlah Komisaris (X2), Nilai Perusahaan (Y), 

dan Islamic Social Reporting (ISR). 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 136 1.41 3.32 2.3016 .57460 

X2 136 1.41 3.00 2.1568 .45031 

Z 136 .20 7.31 2.3993 3.00554 

Y 136 .08 2.21 .7038 .28746 

Valid N (listwise) 136     
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Lampiran 5 

 

Uji Normalitas 

Dengan Menggunakan Uji Jarque Bera (JB) 

 

Persamaan 1 

Z( ISR)  = X1 (Jumlah Dewan Direksi ) + X2 (Jumlah Komisaris) 

 

Persamaan 2 

Y (Nilai Perusahaan) = X1 (Jumlah Dewan Direksi) + X2 (Jumlah Komisaris) 

+ Z ( ISR) 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 136 .640 .208 -1.007 .413 

Unstandardized Residual 136 1.531 .208 7.120 .413 

Valid N (listwise) 136     
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Lampiran 6 

Uji Linearitas 

Dengan Menggunakan Uji Lagrange Multiplier 

 

Persamaan 1 

Z( ISR)  = X1 (Jumlah Dewan Direksi ) + X2 (Jumlah Komisaris) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .056
a
 .003 -.012 2.79047288 

a. Predictors: (Constant), kuadrat_x2, x1_kuadrat 

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

 

 

Persamaan 2 

Y (Nilai Perusahaan) = X1 (Jumlah Dewan Direksi) + X2 (Jumlah Komisaris) 

+ Z ( ISR) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .031
a
 .001 -.022 .27341800 

a. Predictors: (Constant), kuadrat_z, kuadrat_x2, x1_kuadrat 

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual 
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Lampiran 7 

Uji Multikolonieritas 

 

Persamaan 1 

Z( ISR)  = X1 (Jumlah Dewan Direksi ) + X2 (Jumlah Komisaris) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 34.604 5.083  6.808 .000   

X1 -2.789 .811 -.337 -3.438 .001 .669 1.495 

X2 -.864 1.148 -.074 -.753 .453 .669 1.495 

a. Dependent Variable: Z 

 

Persamaan 2 

Y (Nilai Perusahaan) = X1 (Jumlah Dewan Direksi) + X2 (Jumlah Komisaris) 

+ Z ( ISR) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .908 .133  6.823 .000   

Z .020 .008 .214 2.406 .018 .852 1.174 

X1 -.078 .056 -.157 -1.409 .161 .543 1.840 

X2 -.034 .067 -.053 -.499 .618 .600 1.666 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 



160 
 

Lampiran 8 

Uji Autokorelasi 

 

Persamaan 1 

Z( ISR)  = X1 (Jumlah Dewan Direksi ) + X2 (Jumlah Komisaris) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .385
a
 .148 .135 2.79487 1.826 

a. Predictors: (Constant), X1, X2 

b. Dependent Variable: Z 

 

Persamaan 2 

Y (Nilai Perusahaan) = X1 (Jumlah Dewan Direksi) + X2 (Jumlah Komisaris) 

+ Z ( ISR) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .338
a
 .115 .094 .27355 1.890 

a. Predictors: (Constant), X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 9 

Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan 1 

Z( ISR)  = X1 (Jumlah Dewan Direksi ) + X2 (Jumlah Komisaris) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.152 .492  12.493 .000 

X1 -1.598 .219 -.628 -7.298 .520 

X2 -.058 .279 -.018 -.208 .836 

a. Dependent Variable: res_10 

 

 

Persamaan 2 

Y (Nilai Perusahaan) = X1 (Jumlah Dewan Direksi) + X2 (Jumlah Komisaris) 

+ Z ( ISR) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .197 .092  2.150 .033 

X1 -.034 .038 -.103 -.884 .165 

X2 .025 .046 .060 .543 .378 

Z .008 .006 .130 1.396 .588 

a. Dependent Variable: res_11 
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Lampiran 10 

Regresi Substruktur I 

Persamaan 1 

Z( ISR)  = X1 (Jumlah Dewan Direksi ) + X2 (Jumlah Komisaris) 

 

 
1. Uji F  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .385
a
 .148 .135 2.79487 .073 

a. Predictors: (Constant), X1, X2 

b. Dependent Variable: Z 

 

2. ANOVA dengan nilai F dan Sig 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 180.583 2 90.292 11.559 .000
b
 

Residual 1038.905 133 7.811   

Total 1219.488 135    

a. Dependent Variable: Z 

b. Predictors: (Constant), X1, X2 

 

3. Hasil Uji t  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.023 1.215  5.779 .000 

X1 1.017 .540 .386 3.733 .020 

X2 .009 .689 .001 .013 .090 

a. Dependent Variable: Z 

 

 



163 
 

Lampiran 11 

Regresi Substruktur II 

Persamaan 2 

Y (Nilai Perusahaan) = X1 (Jumlah Dewan Direksi) + X2 (Jumlah Komisaris) 

+ Z ( ISR) 

 
1. Uji F  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .338
a
 .115 .094 .27355 1.490 

a. Predictors: (Constant), X1, X2, Z 

b. Dependent Variable: Y 

 

2. ANOVA dengan nilai F dan Sig 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.277 3 .426 5.691 .001
b
 

Residual 9.878 132 .075   

Total 11.155 135    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1, X2, Z 

 
3. Hasil Uji t  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.908 .133  6.823 .000 

X1 1.078 .056 -.157 1.709 .061 

X2 1.034 .067 -.053 1.899 .026 

Z .987 .008 .214 2.406 .018 

a. Dependent Variable: Sqrt_Y 
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Lampiran 12 

Mediasi 

Variabel Islamic Social Reporting (Z) Memediasi Pengaruh antara Variabel 

Jumlah Dewan Direksi (X1) Terhadap Nilai Perusahaan (Y)  
 

 

Run MATRIX procedure: 

 

***************************************************************** 

Preacher and Hayes (2008) SPSS Macro for Multiple Mediation 

Written by Andrew F. Hayes, The Ohio State University 

www.afhayes.com 

For details, see Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). 

Asymptotic 

and resampling strategies for assessing and comparing indirect 

effects 

in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-

891. 

Also see Chapter 5 of Introduction to Mediation, Moderation, and 

Conditional 

Analysis.  New York: The Guilford Press.  

http://www.guilford.com/p/hayes3 

***************************************************************** 

 

Dependent, Independent, and Proposed Mediator Variables: 

DV =   Y 

IV =   X1 

MEDS = Z 

 

Sample size 

        136 

 

IV to Mediators (a paths) 

           Coeff        se         t         p 

Sqrt_Z   -2.0128     .4171   -4.8262     .0000 

 

Direct Effects of Mediators on DV (b paths) 

           Coeff        se         t         p 

Sqrt_Z     .0204     .0085    2.4124     .0172 

 

Total Effect of IV on DV (c path) 

            Coeff        se         t         p 

Sqrt_X1    -.1361     .0416   -3.2730     .0014 

 

Direct Effect of IV on DV (c' path) 

            Coeff        se         t         p 

Sqrt_X1    -.0950     .0443   -2.1465     .0336 

 

Model Summary for DV Model 

      R-sq  Adj R-sq         F       df1       df2         p 

     .1128     .0995    8.4590    2.0000  133.0000     .0003 

 

***************************************************************** 



165 
 

 

           BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS 

 

Indirect Effects of IV on DV through Proposed Mediators (ab paths) 

            Data      Boot      Bias        SE 

TOTAL     -.0411    -.0414    -.0003     .0205 

Sqrt_Z    -.0411    -.0414    -.0003     .0205 

 

Bias Corrected Confidence Intervals 

           Lower     Upper 

TOTAL     -.0940    -.0102 

Sqrt_Z    -.0940    -.0102 

 

***************************************************************** 

 

Level of Confidence for Confidence Intervals: 

  95 

 

Number of Bootstrap Resamples: 

  1000 

 

********************************* NOTES 

********************************** 

 

------ END MATRIX ----- 
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Lampiran 13 

Mediasi 

Variabel Islamic Social Reporting (Z) Memediasi Pengaruh antara Variabel 

Jumlah Komisaris (X2) Terhadap Nilai Perusahaan (Y)  

 

 

Run MATRIX procedure: 

 

***************************************************************** 

Preacher and Hayes (2008) SPSS Macro for Multiple Mediation 

Written by Andrew F. Hayes, The Ohio State University 

www.afhayes.com 

For details, see Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). 

Asymptotic 

and resampling strategies for assessing and comparing indirect 

effects 

in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-

891. 

Also see Chapter 5 of Introduction to Mediation, Moderation, and 

Conditional 

Analysis.  New York: The Guilford Press.  

http://www.guilford.com/p/hayes3 

***************************************************************** 

 

Dependent, Independent, and Proposed Mediator Variables: 

DV =   Y 

IV =   X2 

MEDS = Z 

 

Sample size 

        136 

 

IV to Mediators (a paths) 

           Coeff        se         t         p 

Sqrt_Z   -1.6185     .5594   -2.8935     .0044 

 

Direct Effects of Mediators on DV (b paths) 

           Coeff        se         t         p 

Sqrt_Z     .0241     .0081    2.9742     .0035 

 

Total Effect of IV on DV (c path) 

            Coeff        se         t         p 

Sqrt_X2    -.1299     .0540   -2.4064     .0175 

 

Direct Effect of IV on DV (c' path) 

            Coeff        se         t         p 

Sqrt_X2    -.0909     .0541   -1.6807     .0952 

 

Model Summary for DV Model 

      R-sq  Adj R-sq         F       df1       df2         p 

     .1012     .0877    7.4879    2.0000  133.0000     .0008 
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***************************************************************** 

 

           BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS 

 

Indirect Effects of IV on DV through Proposed Mediators (ab paths) 

            Data      Boot      Bias        SE 

TOTAL     -.0390    -.0404    -.0014     .0218 

Sqrt_Z    -.0390    -.0404    -.0014     .0218 

 

Bias Corrected Confidence Intervals 

           Lower     Upper 

TOTAL     -.1032    -.0107 

Sqrt_Z    -.1032    -.0107 

 

***************************************************************** 

 

Level of Confidence for Confidence Intervals: 

  95 

 

Number of Bootstrap Resamples: 

  1000 

 

********************************* NOTES 

********************************** 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


