
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang cukup 

pesat. Semakin banyak perusahaan yang berasaskan syariah bermunculan seiring 

berjalannya waktu. Salah satunya lembaga keuangan Bank Syariah, yang identik 

dengan peraturan syariah dan tidak terkecuali dengan pasar modal syariah, yang 

berperan dalam pengaturan, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, 

serta untuk melindungi konsumen jasa keuangan.  

Momentum perbaikan kinerja industri keuangan syariah tahun 2016 tentu 

saja sangat menggembirakan kita semua. Namun demikian, tantangan industri 

keuangan syariah masih besar dan perlu terobosan baru untuk berkembang 

menjadi lebih baik.  

Lembaga keuangan syariah harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya 

momentum tersebut agar kedepan keuangan syariah dapat berkontribusi lebih 

besar dalam pembangunan ekonomi nasional.  Dalam kaitan ini, lembaga 

keuangan syariah terus berupaya menjaga kesehatan dan daya saing industri jasa 

keuangan melalui kebijakan kebijakan agar industri keuangan syariah terus 

berkembang dan memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi berbagai 

potensi gejolak yang berasal dari dalam maupun luar. Perbankkan yang terdaftar 

di lembaga resmi keuangan syariah seperti OJK, diharapkan untuk menyajikan 
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suatu dimensi religi, termasuk tranfransi pengungkapan tanggung jawab sosial 

dengan lingkungan. 

Di Indonesia, pada awalnya aktifitas mengenai CSR hanya bersifat sukarela 

(voluntary). Namun aktifitasnya menjadi bersifat wajib (mandatory) sejak 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, dimana gagasan tentang CSR menyebutkan bahwa tanggung jawab 

perusahaan bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, yaitu menciptakan 

keuntungan demi kelangsungan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial 

termasuk lingkungan. Konsep CSR juga berkembang dalam ekonomi Islam. Bagi 

pengguna muslim yang menginginkan pengungkapan sosial secara syariah, 

pengungkapan yang diinginkan tidak hanya menjelaskan mengenai apa saja 

tindakan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya, tetapi juga pengungkapan mengenai apakah operasional perusahaan 

sesuai dengan syariah Islam. 

 Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengusulkan suatu kerangka konseptual 

pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip Islam yang dikenal dengan 

Islamic Social Reporting (ISR).  Sebuah kerangka pelaporan yang dibutuhkan 

bagi stakeholder muslim sebagai pertanggung jawaban kepada Allah juga 

meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan menyediakan informasi yang 

relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual stakeholder muslim. 

Dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaannya. Islam 

mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang muslim hanya menfokuskan  diri 

beribadah kepada Allah. Dalam Islam, manusia merupakan khalifah dimuka bumi, 
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sehingga manusia juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama makhluk 

ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman seorang muslim tidak dapat 

hanya dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja (Hablumminallah)-

kesalehan Individual, tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan yang baik 

kepada sesama makhluk ciptaan Allah (Hablumminannas)-kesalehan sosial.  

Sofyani (2012) menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya 

berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-quran 

dan sunnah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi 

dengan lingku-ngan dan sesamanya.  Menyatakan bahwa pada perbankan syariah 

tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa 

faktor yaitu, perbankan syariah berlandaskan syariah yang beroperasi dengan 

landasan moral, etika, danya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan 

khalifah, yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum (sosial), terdiri dari 

penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan.   

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab 

sosial di perbankan syariah, saat ini, marak diperbincangkan mengenai Islamic 

Social Reporting Index (yang disebut Indeks ISR) tidak hanya di negara-negara 

yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi telah menjadi objek utama pada 

penelitian di berbagai negara termasuk negara yang penduduknya menganut 

kepercayaan lain dan tidak menjalankan hukum syariah sebagai dasar etika dalam 

bisnis. Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh 

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti 

mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam.  
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Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar 

pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. beberapa penelitian 

mengenai pengungkapan ISR di bank syariah juga mengalami hal yang sama. 

Penelitian Sofyani et, al (2012) melakukan studi komparasi indeks ISR bank 

syariah Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitianya menyimpulkan indeks ISR 

Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.  

Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 

setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada akhir tahun 

2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), 

Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana 

pihak ketiga (DPK) industry perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh 

signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset, PYD, 

dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing 

mencapai Rp365,6 triliun, Rp254,7 triliun dan Rp285,2 triliun. 

Tabel 1.1 

Data Pertumbuhan  Aset Bank Umum Syariah  Periode 2012 – 2016 
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(Sumber: Idx.co.id, dan official website). 

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik, 

industri perbankan nasional tahun 2016 juga mengalami perbaikan pertumbuhan 

yang ditunjukkan dengan perbaikan indikator kinerja perbankan antara lain 

peningkatan nilai aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang disalurkan perbankan 

nasional. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp 

61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. Kehadiran Bank Aceh Syariah mengurangi 

dominasi dua bank syariah tersebut yang pada tahun 2015 mencapai 42,48% 

menjadi 36,84% pada Desember 2016.  Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut 

salah satunya dipengaruhi oleh adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh 

Syariah pada bulan September 2016. Dalam periode tahun 2016, aset BUS 

mengalami peningkatan sebesar Rp40,7 triliun atau tumbu 19,10. 

Melihat angka pertumbuhan asset pada 2016, diharapkan bank yang 

memiliki asset tinggi dapat lebih baik melaksanakan pelaporan tanggung jawab 

soasial nya terhadap stakeholder, lingkungan dan masyarakat. Asset adalah salah 
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satu faktor financial yang dapat dijadikan pijakan untuk pengukuran seberapa 

besar tiap-tiap Bank Umum Syariah mengungkapkan pelaporan tanggung jawab 

nya.  Semakin besar pertumbuhan perbankan syariah, maka akan semakin banyak 

masyarakat yang terlayani. “Maka perlu pembentukan SDM yang berkompeten, 

karena SDM perbankan syariah yang berkualitas adalah suatu kekuatan yang 

dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah itu sendiri dan kualitas 

kesejahteraan stakeholdernya. (Agustianto Mingka, 27/12/2015), 

(Infobanknews.com 04/01/2016)  

Mengingat  masih relative rendahnya tingkat pengungkapan ISR Bank 

Syariah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor baik dari segi  financial  maupun 

non financial.  Faktor-faktor financial yang terbukti secara empiris berpengaruh 

terhadap  pengungkapan  ISR  diantaranya  ukuran  perusahaan yang diukur 

melalui aset setiap tahun  dan  profitabilitas perusahaan.  Mengingat  fenomena di 

atas beserta semakin berkembangnya  isu  praktik dan pengungkapan CSR di 

Indonesia, maka penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan 

praktik pengungkapan CSR dalam konteks Islam di Bank Umum Syariah di 

indonesia ditinjau dari skoring indeks, yaitu  Islamic Social Reporting. Hal 

tersebut bertujuan memberi manfaat bagi investor muslim maupun pihak lain yang 

terkait.  

Pandangan  Islamic Social Reporting (ISR) dalam   perspektif islam.  

Melalui ayat ini Allah memerintah untuk saling tolong menolong dalam 

kebaikan, sebagai mahkluk sosial manusia tidak bisa hidup sendirian meski 

segalanya ia miliki. Dalam konteks ini, manusia sebagai khalifa dibumi maka ia 
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berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber alam yang 

dilakukan.  Dlam menjalankan tugasnya, manusia mendapatkan kekayaan yang 

menjadi miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan sebagian lagi untuk 

kepntingan masyarakat melalui zakat, infak dan sedeqah.  

Hal ini tentu berbeda dengan filsafat ekonomi kapitalis dengan prinsip 

laissez fire nya, bahwa manusia bebas sepenuhnya dan tuhan tidak campur tangan 

dalam urusan bisnis. Dalam filsafat ekonomi Islam, hal yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh perseorangan, berapapun besar 

modal seseorang masih dibatasi oleh kepemilikkan Allah yang mutlak dan 

manusia harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintahannya untuk 

kepentingan bersama. 

Jadi perusahaan tidak hanya berfokus pada faktor ekonomi saja yang 

berkiblat pada nilai laba semaksimal mungkin (profit), melainkan juga tanggung 

jawab terhadap kehidupan masyarakat sosial (people) dan lingkungan (planet), 

yang dikenal dengan konsep tripple bottom line. Hal tersebut berarti bahwa ISR 

adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisikan sebagian keuntungan 

(profit)  bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan 

(planet) secara bekelanjutan, dalam konteks ini memposisikan masyarakat  

sebagai salah satu stakeholder dan berhak mengetahui informasi melalui 

pengungkapan informasi perusahaan. Ketika para stakeholder telah diperdayakan 

oleh informasi yang mereka peroleh, mereka akan mampu mengarahkan tenaga 

sumber-sumber daya, dan dukungan mereka pada perusahaan yang perilakunya 

bertanggung jawab. 
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Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan 

memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, tetapi dengan hasil yang 

berbeda-beda.  Diantaranya: Astuti, (2013). Rosiana, (2015). Taufik, (2014). 

Annas Et,al (2015). Rama, (2014). Widiastuti, (2014). Dhiyaul-Haq, (2016). 

Asyari, (2015). dan Mutiara, (2017). Mengidentifikasi karakteristik perusahaan 

yang memengaruhi pengungkapan ISR dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Profitabilitas, Pengahargaan, Islamic Governance Score berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan ISR.  

Namun, terdapat hasil penelitian yang berbeda mengenai profitabilitas, 

diantaranya penelitian oleh  Astuti, (2013) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan 

ISR, tetapi ROA, ROE, CR, DAR, dan DER  gagal menunjukkan efek yang 

signifikan.  

Penelitian terkait masalah Islamic Governance Score dilakukan oleh 

Widiastuti, (2014)  Pengaruh Islamic Governance Score. Dewan Pengawas 

Syariah memegang peran penting untuk memberikan sharia assurance kepada 

para stakeholder bank syariah, tidak terkecuali dalam hal pengungkapan tanggung 

jawab sosial bank syariah. Sehingga DPS dapat menjadi cermin tata kekola 

perusahaan secara Islami (Islamic Governance). Islamic Governance Score dinilai 

berdasarkan beberapa point terkait karakteristik ideal sebuah DPS.   

pengungkapan ISR  yang menunjukkan bahwa  IG-score yang diukur dengan DPS 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah 

entitas syariah.  
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Tidak lain hal nya dengan penelitian Mutiara, (2017) Isalmic Governance 

Score yang meliputi penjabaran dari Dewan Pengawas Syariah merupakan salah 

satu item yang harus diungkapkan dalam islamic social reporting. Dewan 

pengawas yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik akan mempunyai 

peranan penting dalam perusahaan. Dewan Pengawas Syariah akan mempunyai 

wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Dewan 

Pengawas Syariah dalam jumlah yang tetap dengan latar belakang dan 

pengalaman yang baik mengakibatkan review pada pelaporan perusahaan yang 

lebih baik terutama dalam hal tata kelola peusahaan dan pelaporan sosial 

perusahaan, dengan demikian hasil penelitian Islamic Governance Score 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.  

Berbeda dengan penelitian Taufik, (2014) dan Rosiana, (2015). Berdasarkan 

hasil pengujian variabel IGS terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

diperoleh  hasil tidak signifikansi, variabel IGS tidak memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. Ini menunjukkan para investor tidak begitu memperhatikan 

informasi tentang Good Corporate Governance ketika melakukan investasi di 

perusahaan, karena kualitas pengungkapan Corporate Social masih sangat rendah.  

Selain faktor karakteristik perusahaan yang memicu luasnya pengungkapan 

informasi sosial, terdapat faktor eksternal yang menjadi motivasi perusahaan 

untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya yaitu dengan adanya berbagai 

penghargaan atas kinerja CSR. Penelitian terkait pengaruh penghargaan terhadap 

pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Anas, et, al (2015) di Malaysia, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel penghargaan memiliki hubungan 
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positif yang signifikan terhadap tingkat keluasan dan kualitas praktek 

pengungkapan CSR.  

Di Indonesia, salah satu acara pemberian penghargaan atas kinerja CSR 

adalah Indonesia CSR Award (ICA), penilaiannya mengacu kepada tata kelola, 

ketenagakerjaan dan operasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, 

serta keberlanjutan yang seluruhnya sudah diatur di dalam ISO 26000 SR. Salah 

satu dampak positif yang diharapkan dengan adanya penghargaan CSR yaitu 

perusahaan akan menjadi lebih transparan dalam mengungkapkan kinerja 

perusahaan, karena data yang dipergunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

berasal dari data yang tersedia untuk publik. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Dyihul-Haq,  (2016). Variabel AWARD memiliki pengaruh positif pada tema 

sosial dan tata kelola perusahaan.  

Peneliti tertarik untuk meneliti ulang profitabilitas, karena hasil  penelitian 

terdahulu yang diteliti oleh Rosiana, (2015) untuk variabel profitabilitas pada 

penelitian yang telah di uji menghasilkan pengaruh tidak segnifikan, sementara 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti, (2013) hasil analisis profitabilitas 

menunujukkan hasil yang tidak segnifikan. Penelitian yang telah di teliti oleh 

Dhiyul-Haq,  (2016) sebelumnya,  hasil analisis penelitian  menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh pada setiap tema, dan peneliti tertatik 

menambahkan variabel Islamic Governance Score, peneliti ingin menguji ulang 

dan mendukung hasil peneiltian terdahulu seberapa besar hubungan segnifikan 

IG-Score  terhadap  pengungkapan ISR, menguji kembali seberapa besar 

hubungan signifikan profitabilitas terhadap pengungkapan ISR dan menguji 
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kembali variabel penghargaan karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

penghargaan berpengaruh positif pada tema sosial dan tata kelola perusahaan. 

Berdasarkan ulasan diatas maka peneliti mengambil judul penelitian sebagai 

berikut: “Pengaruh Profitabilitas, Penghargaan, dan Islamic Governance 

Score terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah profitabilitas BUS berpengaruh terhadap pengungkapan ISR?  

2. Apakah penghargaan yang diperoleh BUS berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR?  

3. Apakah Islamic Governance Score berpengaruh terhadap pengungkapan 

ISR? 

4. Apakah profitabilitas, penghargaan, dan Islamic Governance Score 

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan ISR? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuktikan pengaruh profitabilitas BUS terhadap 

pengungkapan ISR. 

2. Untuk membuktikan pengaruh penghargaan yang diperoleh BUS 

terhadap pengungkapan ISR. 

3. Untuk membuktikan pengaruh Islamic Governance Score terhadap 

pengungkapan ISR. 
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4. Untuk membuktikan pengaruh secara simultan profitabilitas, 

penghargaan, dan Islamic Governance Score terhadap pengungkapan 

ISR. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 

a. Bagi pemerintah, sebagai regulator diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai dasar regulasi yang mengatur pengungkapan sosial 

pada perbankan syariah sehingga dapat sesuai dengan prinsip syariah 

Islam. 

b. Bagi bank syariah, dapat termotivasi untuk menyusun laporan 

pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. 

c.  Bagi akademisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana memperluas 

wawasan mengenai Corporate Social Responsibility khususnya mengenai 

Islamic Social Reporting (ISR) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

pada perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian berikutnya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk menberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal-hal yang dibahas tiap-tiap bab.  
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BAB I   :  PENDAHULUAN  

  Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab II  :   TELAAH PUSTAKA 

  Bab telaah pustaka membahas tentang landasan teori yang 

digunakan, penelitian terdahulu, dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III   :   METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, analisis 

data. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan menyajikan tentang pengujian atas hipotesis 

dan menyajikan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, 

serta pembahasan hasil hipotesis melalui alat uji statistik. 

BAB V       :  PENUTUP  

  Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan serta saran-saran yang diberikan berhubungan 

dengan pembahasan penelitian ini. 

 


