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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Legitimasi  

Dalam teori ini, perusahaan akan melakukan aktivitas ISR disebabkan 

adanya tekanan sosial, politik dan ekonomi dari luar perusahaan. Sehingga 

perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang 

diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan. Teori ini 

mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinyu berusaha untuk bertindak 

sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat.  

Sebuah perusahaan melegitimasi keberadaannya dalam masyarakat jika 

operasi dan kegiatannya terlihat mengikuti norma-norma yang disetujui oleh 

masyarakat. Jika suatu perusahaan dipandang tidak mengikuti norma-norma sosial 

yang diharapkan dalam operasinya, maka akan ada kesenjangan legitimasi antara 

operasi perusahaan dan harapan masyarakat. Dalam hal ISR, perusahaan bisa 

melegitimasi operasi mereka dengan memiliki praktik ISR yang baik. Salah satu 

untuk menggambarkan praktik ISR yang baik adalah dengan mendapat 

penghargaan atas praktik ISR.   

Jika suatu perusahaan mendapat penghargaan atas praktik ISR yang baik, 

maka kesenjangan legitimasi antara perusahaan dan masyarakat akan sangat kecil, 

dan perusahaan lebih bersedia untuk menjadi lebih transparan. Oleh karena itu, 

dimasukkannya variabel penghargaan ini secara tidak langsung bisa menjadi 

proxy untuk faktor legitimasi (Deegan, 2002). 
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2.1.2 Teori Stakeholder 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 

1970an,, yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai 

kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-

nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, 

serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai (value) 

secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. 

(Freeman, et al.,2002 dalam Amirrullah 2013). Teori stakeholder mengatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, 

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 

oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan 

memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (stakeholder), namun 

lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan 

sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk 

kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau 

klaim terhadap perusahaan. Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, 

masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi 

perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, stakeholder juga 

mempunyai hak terhadap perusahaan.  
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Teori stakeholder secara luas didefinisikan sebagai setiap kelompok atau 

individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi dan kegiatan 

perusahaan (Freeman, 1984). menyatakan bahwa stakeholder yaitu hanya orang 

atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk secara langsung memengaruhi masa 

depan organisasi, dengan tidak adanya kekuatan itu mereka tidak dianggap 

sebagai stakeholder. Membedakan tiga sumber daya potensial yang tersedia bagi 

para stakeholder: kekuatan suara, kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. 

Stakeholder yang memiliki hak suara seperti pemegang saham memiliki 

kemampuan untuk memberikan pengaruh langsung pada sebuah organisasi 

melalui hak suara yang diberikan kepada mereka dengan adanya saham 

perusahaan. Dengan demikian, hak suara pemegang saham memberikan 

kesempatan untuk mengekspresikan setuju atau tidaknya mereka tentang 

perubahan strategis dari strategi organisasi khususnya tentang keputusan 

pelaksanaan program ISR. 

 

2.1.3 Islamic Social Reporting (ISR) 

Islamic Social Reporting (ISR) adalah kerangka konseptual pelaporan 

pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam (Haniffa, 2002). 

ISR dapat membantu stakeholder muslim dalam memberikan penilaian terhadap 

sebuah perusahaan terkait tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan, 

dan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban 

terhadap Allah SWT dan masyarakat. 

Menurut (Haniffa (2002). menerangkan hubungan pengungkapan dalam 

laporan keuangan dengan tanggung jawab sosial sebagai berikut: 
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The process of communicating the social and environmental effects of 

organization is economic actions to particular interest groups within 

society and to society at large. As such, it involves extending the 

accountability of organisations (particularly companies), beyond the 

traditional role of providing a financial account to owners of capital, in 

particular, shareholder. Such an extension is predicated upon the 

assumption that companies do have wider responsibilities than simply to 

make money for their shareholders. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, menjelaskan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan merupakan proses komunikasi 

antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat secara luas. Melalui perluasan 

tersebut, menjadikan asumsi bahwa perusahaan harus melakukan tanggung jawab 

secara luas dibandingkan hanya mencetak uang bagi shareholder. 

Islamic Social Reporting adalah jawaban atas kebutuhan pengukuran 

tanggung jawab perusahaan yang berlandaskan syariat Islam. Dampak dari nilai 

dan filosofi Islam yang berbeda jauh dengan konsep CSR klasik, menjadikan 

perbedaan pula dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial. Islamic 

Social Reporting (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak 

hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan 

perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual. Ada 

6 (enam) tema pengungkapan Indeks ISR dalam penelitian ini, yaitu Tema 

Keuangan, Tema Produk, Tema Sumber Daya Manusia, Tema Sosial, Tema 

Lingkungan, dan Tema Tata Kelola Perusahaan. Masing-masing tema 

pengungkapan dijabarkan lagi melalui item yang lebih rinci. Penjelasan mengenai 

tema-tema pengungkapan tersebut sebagai berikut: 

 

 



 

 

18 

a.  Tema Keuangan 

Tema pertama adalah mengenai keuangan. Item yang termasuk 

dalam tema keuangan antara lain pengungkapan informasi bahwa 

aktivitas bank syariah terbebas dari unsur riba dan gharar yang 

diharamkan secara prinsip Islam, informasi mengenai zakat yang 

disalurkan oleh bank syariah, dan informasi mengenai kebijakan bank 

syariah dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melakukan 

pembayaran piutang.  

b.  Tema Produk 

Tema kedua pada indeks ISR yaitu mengenai produk bank syariah. 

Item yang seharusnya diungkapkan pada tema ini antara lain status 

kesesuaian dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengungkapan 

terhadap komplain atau keluhan nasabah serta penanganannya, juga 

pelayanan dan survei konsumen. 

c.  Tema Sumber Daya Manusia 

Pada tema ini, Haniffa (2002) memaparkan bahwa masyarakat 

Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah 

diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-infromasi yang 

diungkapkan. Item yang diidentifikasi meliputi karakteristik pekerjaan, 

gaji, jam kerja, hari libur, pendidikan dan pelatihan, persamaan 

kesempatan, kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, 

karyawan dari kelompok khusus, dan yang terpenting yaitu mengenai 
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faktor spiritual di kalangan karyawan, seperti kegiatan keagamaan, 

kebebasan menjalankan ibadah serta tempat ibadah yang memadai. 

d. Tema Sosial 

Tema sosial merupakan tema yang sangat erat hubungannya 

dengan konsep tanggung jawab sosial. Item-tem pengungkapan sosial 

pada indeks ini merupakan kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam seperti sadaqah, waqaf, qardhul hassan, sukarelawan dari 

pihak karyawan, pemberian beasiswa, dan kegiatan amal lainnya. Selain 

itu juga terdapat item penguungkapan mengenai peran bank syariah 

sendiri sebagai salah satu sarana menyebarkan informasi mengenai 

ekonomi Islam, juga kegiatan lainnya guna membantu pemerintah dalam 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

e.  Tema Lingkungan 

Haniffa (2002) menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk 

hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Item yang diungkapan 

dalam tema lingkungan ini antara lain: penggunaan sumber daya alam, 

konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, juga kebijakan 

perusahaan terkait lingkungan. 

f.  Tata Kelola Perusahaan 

Tema terakhir dalam indeks ini yaitu tema tata kelola perusahaan. 

Item yang diungkapan dalam tema ini antara lain mengenai profil dan 

kinerja jajaran dewan, yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan 

pengawas syariah, juga mengenai penerapan kepatuhan terhadap syariah, 
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pengungkapan transaksi non-halal, permasalahan hukum yang dihadapi 

dan kebijakan bank syariah mengenai anti korupsi dan anti pencucian 

uang. 

Pandangan Islamic Social Reporting (ISR) dalam   perspektif al-qur’an (Al-

Maidah: 2) 

                      

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya”. 
 

Melalui ayat ini Allah memerintah untuk saling tolong menolong dalam 

kebaikan, sebagai mahkluk sosial manusia tidak bisa hidup sendirian meski 

segalanya ia miliki. Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa 

hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam segi materi dan 

lingkungan hidup sehari-hari, sehingga manusia dianjurkan dalam al-quran supaya 

hidup berbagi dengan manusia yang lain, termasuk dalam aspek tolong menolong, 

memberikan bantuan dengan yang membutuhkan. Dengan demikian tindakan 

sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan 

yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.  

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 
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manusia harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintahannya untuk 

kepentingan bersama. 

 

2.1.4 Profitabilitas  

Menurut (Hanafi dan Halim, 2009) rasio profitabilitas ini untuk mengukur 

kemampuan perusahaan mengahasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjualan, asset, modal saham tertentu. Ada tiga rasio yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas yang sering dibicarakan yaitu: profit margin, return on 

total asset (ROA), dan return on equity (ROE).  

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 

suatu perusahaan (Novrizal, 2016). Perusahaan harus bersedia untuk memberikan 

pengungkapan penuh tanpa adanya melihat perusahaan sedang mengalami 

keuntungan atau tidak. Hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba 

yang tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat 

menganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. Sebaliknya ketika tingkat 

profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan akan membaca 

“good news” kinerja perusahaan (Rahmadhani, 2016). Dalam perspektif Islam, 

perusahaan harus bersedia untuk memberikan pengungkapan penuh tanpa melihat 

apakah perusahaan memberikan pengungkapan penuh tanpa ,elihat apakah 

perusahaan memberikan keuntungan atau tidak. 

Profitabilitas atau pendapatan menurut pandangan Islam al-qur’an (Al-

Hasyr 59:7) 
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.  

 

Asset atau harta dalam pandangan Islam salah satu perhatian pokok ilmu 

ekonomi Islam yaitu mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan 

ekonomi yang didasarkan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan 

(zulm) harus diganti dengan keadaan yang memenuhi tuntutak kesimbangan (al-

adl dan al-ihsan). Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha 

memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan marginal.  

Penelitian (Astuti, 2013 dan Dhiyaul Haq, 2016). Profitabilitas dapat 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA), ROA adalah rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan rata-rata aset. Rasio ini 

menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank 

bersangkutan. Perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki 

kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan, termasuk dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial.  



 

 

23 

2.1.5 Penghargaan 

Penghargaan ialah sebuah bentuk pengakuan kepada prestasi tertentu yang 

diberikan dalam bentuk materil dan non materil yang diberikan oleh pihak 

organisasi atau lembaga kepada perorangan atau kelompok jika mereka 

melakukan suatu keulungan dibidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan 

dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plakat, atau pita. Suwarto, (2011) 

dalam Irmayanti (2013).  

Besar kecilnya reward yang diberikan kepada yang berhak bergantung 

kepada banyak hal, terutama ditentukan oleh tingkat pencapaian yang diraih. 

Selain itu bentuk reward ditentukan pula oleh jenis atau wujud pencapaian yang 

diraih serta kepada siapa reward tersebut diberikan. Setiap organisasi 

menggunakan berbagai reward atau imbalan untuk menarik dan mempertahankan 

orang dan memotivasi mereka agar mencapai tuiuan pribadi mereka dan tujuan 

organisasi. Maksud dari reward yang terpenting bukanlah dari hasil yang dicapai, 

melainkan dari hasil yang dicapai tersebut, pemimpin bertujuan untuk membentuk 

kemauan yang lebih baik.  

Penghargaan dalam pandangan Islam Al-Qur’an (Al-Insaan : 22) maka 

berbahagialah wahai orang orang yang terus berusaha dan berkarya untuk meraih 

kerelaan-Nya, inilah janji Allah bagi para penghuni surga.  

                     

 
Artinya: “Sesungguhnya ini adalah Balasan untukmu, dan usahamu adalah 

disyukuri (diberi balasan)”. 
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2.1.6 Islamic Governance  Score 

IG - Score adalah corak khusus bagi bank syariah dibandingkan dengan 

bank konvensional. Tata kelola bank yang berlandaskan akan syariat Islam, 

tentunya memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Menurut 

Iqbak dan Mirakhor, (2008). Desain sistem tata kelola dalam Islam dapat 

dipahami dengan lebih baik dengan memperhatikan prinsip yang mengatur hak 

individu, masyarakat dan Negara. Pengakuan dan perlindungan Islam terhadap 

hak tidak hanya dibatasi kepada manusia saja, tetapi mencakup semua kehidupan 

serta lingkungan.  

 Keberadaan DPS sebagai auditor sharia compliance (termasuk praktik 

akuntansi), banyak dijadikan representasi dari Islamic governance dalam 

penelitian terdahulu Widiastuti, (2014). Idiealnya, seorang DPS harus memiliki 

pemahaman yang cukup tentang syariah dan isu mengenai ekonomi, karena 

beberapa kasus yang ada di bank syariah mengalami overlapping satu sama lain. 

IG-score diproksikan karakteristik DPS yang ideal. Pengukuran IG-score 

berdasarkan ukuran DPS, latar belakang pendidikan, cross membership, dan 

reputasi DPS.Karakteristik tersebut diukur dengan variable dummy, yang 

kemudian dijumlah membentuk IG-score. 

IG-score menurut penelitian terdahulu Mutiara Kasih (2017), perbedaan 

mendasar antara intitusi financial konvensional dan intitusi financial Islam adalah 

adanya dewan pengawas syariah. Adanya dewan syariah ini merupakan upaya 

untuk meningkatkan tata kelolah pada institusi Islam. Fungsi utama dewan ini 

adalah untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan bank syariah. 

Dengan kata lain, mereka harus memastikan bahwa bank syariah telah sesuai 

dengan hukum Islam. 
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Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran.” 
 

 Pengawasan dalam pandangan Islam adalah unutuk meluruskan yang tidak 

lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu al-

Qur’an menganjurkan utnuk saling menasehati satusama lain, sebagi upaya 

mengingatkan jika terjadi keslahan atau kealpaan sebagai manusia. Dapat 

dipahami bahwa pengawasan (control) paling tidak terbagi menjadi dua hal: 

1. Control yang berasala dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah. Seseorang yakin bahwa Allah pasti mengawasi 

hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. 

2. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut 

dilakukan dari luar diri sendiri. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul Tahun Variabel Hasil 

Tika Astuti 

  

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas Dan 

Leverage 

Terhadap 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

2013 (X1)   

ROA 

 

(X2)  

ROE 

 

(X3)  

CR 

 

(X4)  

Berdasarkan hasil Uji F 

simultan, seluruh variabel 

independent baik ROA, ROE, 

CR, DAR, dan DER 

berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap 

pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR).  

Berdasarkan hasil Uji t parsial 

dari ke-5 variabel independen 
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Nama Judul Tahun Variabel Hasil 

Yang Terdaftar 

Di Jii Tahun 

2010-2012) 

DAR 

 

(X5)  

DER 

 

(Y)   

Islamic Social 

Reporting 

yang ada ROA, ROE, CR, 

DAR, dan DER memiliki 

pengaruh tidak signifikan 

terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting 

(ISR). 

Eka Widiastuti Pengaruh Faktor-

Faktor Non 

Financial 

Terhadap Tingkat 

Islamic 

Social Reporting 

Disclosure 

Perbankan 

Syariah Indonesia 

Tahun 

2010-2012 

2014 (X1)  

Media 

Exposure 

 

(X2) 

Kepemilikan 

Institusional 

Induk 

 

(X3)  

Islamic 

Governance 

Score 

 

(Y)  

Islamic 

Social 

Reporting 

Faktor-faktor non financial 

yang berhasil ditemukan 

signifikan dalam penelitian 

ini dapat dijadikan tools bank 

syariah dalam rangka 

meningkatkan kualitas 

pengungkapan tanggung 

jawab sosialnya kepada 

stakeholder, terutama kepada 

Allah SWT sebagai 

stakeholder tertinggi di 

tengah persaingan bisnis yang 

semakin ketat.Tentunya 

perbaikan tingkat 

pengungkapan juga perlu 

mendapatkan 

dukungan regulasi baik dari 

Bank Indonesia maupun OJK 

kelak. 

Ali Rama Analisis 

Determinan 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting: 

Studi Kasus 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

2014 (X1) 

Profitabilitas 

 

(X2) 

 ukuran bank  

 

(X3) 

corporate 

social 

responsibility 

 

(X4) 

 leverage 

 

(X5) 

 umur bank. 

 

(Y)  

Islamic 

Social 

Reporting 

variabel ukuran bank yang 

diproksikan oleh total assets 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan 

ISR,  

variabel umur bank 

bepengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

pengungkapan ISR, 

variabel profitabilitas yang 

diproksikan 

dengan Return On Assets 

(ROA) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap 

pengungkapan ISR, 

variabel leverage yang 

diproksikan 

dengan Debt to Assets Ratio 

(DAR) berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap pengungkapan ISR, 
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Nama Judul Tahun Variabel Hasil 

Rita Rosiana Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas,  

Leverage, Dan 

Islamic 

Governance 

Score Terhadap 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting 

 

2015 (X1)  

Ukuran 

Perusahaan 

 

(X2) 

Profitabilitas 

 

 (X3) 

Leverage  

 

(X4)  

Islamic 

Governance 

Score  

 

(Y) 

Islamic Sosial 

Reporting 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara 

Size yang diukur dengan total 

asset terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting.  

Tidak terdapat pengaruh 

antara profitabilitas yang 

diukur dengan Return on 

Asset terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting.  

Tidak terdapat pengaruh 

antara leverage yang diukur 

dengan rasio kewajiban 

terhadap ekuitas.  

Islamic governance score 

yang diukur dengan jumlah, 

cross membership, latar 

belakang pendidikan, dan 

reputasi dewan pengawas 

syariah Hasil penelitian telah 

menunjukkan bahwa IGS 

tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting.  

 Taufik, dkk Pengaruh Islamic 

Governance 

Score, Leverage 

Dan Profitabilitas 

Terhadap Islamic 

Social Reporting 

Indexpada Bank 

Umum Syariah 

Di Indonesia 

2015 (X1) 

Islamic 

Governance 

Score 

 

(X2) 

Levelerge  

 

(X3) 

Profitabilitas 

 

(Y) 

Islamic Social 

Reporting 

Islamic Governance Score 

(IGS) mempunyai pengaruh 

tidak signifikan terhadap 

variabel dependen Islamic 

Social Reporting (ISR). 

 

Debt to Equity Ratio (DER) 

mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap 

variabel dependen Islamic 

Social Reporting (ISR). 

 

Return on Assets (ROA) 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap Islamic 

Social Reporting (ISR). 

Abdirahman 

Anas, Rasyid, 

dan Annuar 

The effect of 

award on CSR 

disclosures 

in annual reports 

of Malaysian 

PLCs 

2015 (X1)  

Ukuran 

Perusahaan 

 

(X2) 

Profitabilitas 

 

(X3) 

Ukuran perusahaan  memiliki 

pengaruh segnifikan  terhadap 

pengungkapan QCSD, 

Profitabilitas berpengaruh 

segnifikan positif terhadap 

QCSD.Penghargaan memiliki 

hubungan positif yang 

signifikan dengan kedua 
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Nama Judul Tahun Variabel Hasil 

Penghargaan 

 

(Y) QCSD 

tingkat dan 

kualitas  praktek  pengungkap

n CSR dari PLC Malaysia. 

Zaki 

Murtadho 

Dhiyaul-Haq 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Penghargaan, 

Dan Tipe 

Kepemilikan 

Bank Umum 

Syariah Terhadap 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting 

(Studi Pada Bank 

Umum Syariah 

Di Indonesia 

Periode 2010-

2014) 

2016 (X1) 

Profitabiltas 

 

(X2) 

Penghargaan 

 

(X3)  

Tipe 

Kepemilikan 

 

(Y)  

Islamic Sosial 

Reporting 

1. Variabel ROA tidak 

berpengaruh pada setiap tema 

dalam indeks ISR.  

 

2. Variabel AWARD 

memiliki pengaruh positif 

pada tema sosial dan tata 

kelola perusahaan. 

 

3. Variabel tipe kepemilikan 

memiliki pengaruh pada lima 

tema selain tema lingkungan 

 

4. Variabel kontrol yaitu 

ukuran perusahaan (SIZE) 

berpengaruh positif pada 

tema keuangan, sumber daya 

manusia, sosial, dan 

lingkungan. Sedangkan pada 

tema produk dan tata kelola 

perusahaan tidak 

berpengaruh. 

“Dikutip dari beberapa sumber penelitian terdahulu” 

 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

1. Profitabilitas 

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Astuti, (2013) melalui uji 

F secara simultan menunjukkan adanya pengaruh positif yang 

signifikan antara ROA terhadap pengungkapan ISR, dan penelitian 

yang dilakukan oleh Annas et.al (2015) menunjukkan adanya pengaruh 

positif terhadap pengungkapan ISR.  Berdasarkan teori keagenan dan 

penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memperkirakan bahwa 

dengan ROA yang semakin besar, semakin baik pula pengungkapan 

ISR perbankan syariah, sehingga rumusan hipotesisnya sebagai berikut:  
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H1: Diduga Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

ISR. 

2. Penghargaan  

Penghargaan dapat diidentifikasi dengan jumlah penghargaan 

ISR yang diterima selama satu tahun. Hasil penelitian Anas et al. 

(2015) dan Dhiyaul-Haq (2016) menunjukkan bahwa variabel 

penghargaan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap 

tingkat keluasan dan kualitas praktek pengungkapan ISR. Berdasarkan 

teori legitimasi dan penelitian terdahulu tersebut, rumusan hipotesis 

untuk variabel penghargaan sebagai berikut:  

H2: Diduga Penghargaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

ISR 

3. Islamic Governance Score 

Semakin banyak anggota DPS maka diharapkan pengawasan 

terhadap bank menjadi lebih baik sehingga sesuai dengan prinsip 

syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Widiastuti (2012) dan Mutiara 

(2017) yang faktor-faktor non financial yang mempengaruhi 

pengungkapan Islamic social reporting. Penelitian tersebut menemukan 

bahwa Islamic Governance (sebagai proksi corporate governance di 

bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan hipotesis untuk 

Islamic Governance Score  sebagai berikut:  
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H3: Diduga Islami Governance Score berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. 

 

2.4 Model Penelitian  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis yang telah 

dipaparkan, maka model penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

        

 

H1      

    H2 H2 

     H3 

 

 
 

 

Keterangan: 

: Parsial 

: Simultan 

 

(Sumber: Olahan tahun 2017) 

 

Islamic Governance Score (X3) 

Penghargaan  (X2) 

Profitabilitas  (X1) 

Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 


