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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Masalah 

 
Isu CSR (Corporate Social Responsibility) semakin menjadi sorotan dalam 

beberapa dekade terakhir karena konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis. 

Gagasan  utama  CSR  menjadikan  perusahaan  dihadapkan  bukan  hanya  pada 

konsep single bottom line dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan 

perusahaan, melainkan juga pada konsep triple bottom line yakni meliputi bentuk 

nilai  perusahaan,  tanggung  jawab  terhadap  kehidupan  sosial  dan  lingkungan 

hidup.  Konsep  single  bottom  line  dianggap  ketinggalan  zaman  karena  pada 

konsep  ini  menekankan  hanya  pada  pencapaian  profit  yang  maksimal  pada 

laporan laba rugi perusahaan. 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan gagasan bahwa 

perusahaan memiliki kewajiban untuk kelompok konstituen dalam masyarakat, 

selain pemegang saham yang ditentukan oleh hukum dan kontrak bisnis (Syahira, 

2017). Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan, perlu 

menyadari   bahwa   keberhasilan   atau   prestasi   yang   dicapai   bukan   hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan 

lingkungan atau komunitas di sekitar perusahaan (Rahman, 2009). 

 

Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum 

kepada pemegang saham (shareholder), tetapi juga memiliki kewajiban sosial 

kepada  para  pemangku  kepentingan  (stakeholder).  Jangkauan  tanggung  jawab
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sosial  kepada  para  pemangku  kepentingan  dinilai  lebih  luas  dibandingkan 

tanggung jawab ekonomi dan hukum kepada pemegang saham. Tanggung jawab 

sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan melibatkan beberapa pihak yaitu 

pelanggan, karyawan, investor, pemasok, kreditor, masyarakat, pemerintah, dan 

kompetitor. 

 

Praktik CSR dapat ditunjukkan dari kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan  disekitarnya,  baik  itu bantuan kepada korban  bencana,  melakukan 

bakti sosial ataupun pemberian beasiswa dan penghijauan alam. Seperti halnya 

yang dilakukan oleh  PT  Indocement. Banyak  bentuk praktik CSR  yang telah 

dilaksanakan oleh PT Indocement, yakni adalah adanya 5 pilar dan program 

berkelanjutan yang dilakukan. 5 pilar terdiri dari program pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, susbudagor (olahraga), dan keamanan. Dan program keberlanjutannya 

adalah adanya local  hero  sebagai  masyarakat  mitra  Indocement  yang  mandiri 

dalam usahanya dan mereka akan berperan pula dalam mengembangkan 

masyarakat yang lain disekitarnya.   Berikut nama-nama perusahaan yang telah 

memiliki program CSR di perusahaannya. 

 

Tabel I. 1 

Daftar Perusahaan yang Telah melaksanakan CSR di ISSI 
 

No Kode Emiten Nama Emiten/Perusahaan 

1 AKRA AKR Corporindo Tbk 

2 ASII Astra Internasional Tbk 

3 CPIN Charoen Pokhand Indonesia Tbk 

4 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

5 INDF Indofood Tbk 

6 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

7 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

8 WIKA Wijaya Karya Beton Tbk 
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Waryanto (2010) memaparkan bahwa perkembangan praktik dan 

pengungkapan CSR di Indonesia juga mendapat dukungan dari pemerintah. Hal 

ini sesuai dengan dikeluarkannya regulasi mengenai kewajiban praktik dan 

pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 

tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa laporan tahunan harus 

memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung 

jawab   sosial   dan   lingkungan.   Dan   apabila   perusahaan   tidak   menjalankan 

kewajiban  tersebut,  maka  perusahaan  akan  mendapatkan  sanksi  seperti  yang 

diatur pada pasal 34  yaitu sanksi administratif dan sanksi lainnya. Ini adalah 

bentuk perhatian pemerintah terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di 

Indonesia untuk melindung alam dan lingkungan perusahaan dari pencemaran 

yang akan terjadi dari akibat aktivitas perusahaan. Pencemaran dapat memiliki 

dampak negatif untuk lingkungan di sekitar area perusahaan, seperti terganggunya 

kesehatan masyarakat, matinya ekosistem yang ada di sungai ataupun kali (seperti 

matinya ikan-ikan), dan lainnya. 

 

Seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, masih banyaknya 

masalah yang timbul dari akibat operasional dan kegiatan perusahaan yang 

berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungannya. Beberapa contoh kasus 

itu yaitu PT Semen Padang (1 Februari 2016). Kepulan asap hitam yang keluar 

dari salah satu pabrik berdampak buruk bagi masyarakat di sekitar pabrik. Seperti, 

mengotori lingkungan pemukiman warga, melekat di atap-atap rumah yang dapat 

mempercepat pelapukan atap seng, dan membuat kualitas udara melebihi baku 

mutu  lingkungan  yang  mengakibatkan  gangguan  kesehatan  bagi  masyarakat
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sekitar pabrik. Selain itu adalah PT Semen Baturaja (4 Maret 2014). Kerap 

melakukan  aktivitas  dengan  peledakan  pada  tambang,  yang  batu-batu  hasil 

ledakan tersebut selalu menimpa atap rumah milik penduduk dan mengakibatkan 

rumah-rumah  milik  warga  banyak  retak  akibat  dari  getaran  ledakan  tersebut. 

Selain itu, debu yang telah merusak kesehatan warga dan telah merenggut korban. 

 

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari PT Toba Pulp Lestari 

tidak luput meresahkan warga Toba Samosir (2 Juni 2017). Limbah B3 dibuang 

oleh perusahaan  ke lahan  terbuka  di  pinggiran  jalan  yang sering dilalui  oleh 

masyarakat. Limbah B3 tersebut mudah mengenai kulit jika terjadi hujan dan 

angin  kencang,  akibat  dari  limbah  B3  untuk  kesehatan  masyarakat  adalah 

penyakit gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. Selanjutnya adalah PT Charoen 

Pokphand Indonesia (pabrik pakan ternak dan budidaya ayam). Limbah cair yang 

langsung dibuang ke sungai, penanganan ayam mati dan pembakan limbah turut 

mencemari lingkungan  dan menganggu lahan pertanian serta kesehatan warga 

sekitar (2 Mei 2017). 

 

Konsep  CSR  merupakan  suatu  kewajiban  di  dalam  ekonomi  syariah. 

Karena di dalam ekonomi syariah menjalankan fungsi sosial merupakan suatu 

kewajiban. Hal ini terbukti semakin banyak perusahaan-perusahaan yang 

menerapkan prinsip-prinsip syariah di setiap kegiatan bisnisnya. Salah satu aspek 

yang menjadi sorotan agar sesuai dengan prisnisp-prinsip islam adalah 

tanggungjawab sosial perusahaan. Siwar dan Hossain (2009) menyebutkan bahwa 

nilai-nilai   Islam   yang   dibawa   oleh   Nabi   Muhammad   Shalallahu   „Alaihi 

Wassallam dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab sosial perusahaan
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sama seperti halnya pada perusahaan konvensional. Nabi Muhammad Shalallahu 

 
„Alaihi Wassallam  merupakan  utusan  Allah  Shubhana  wa  ta‟ala untuk  alam 

semesta. Allah Shubhana wa ta‟ala menurunkan Al-qur‟an kepada Nabi 

Muhammad Shalallahu „Alaihi Wassallam untuk menjadikan Al-qur‟an sebagai 

pedoman dan petunjuk kehidupan manusia untuk menyelesaikan segala 

permasalahan  di  muka  bumi.  Berbagai  petunjuk  ada  dalam  Al-qur‟an, yakni 

mengenai hukum, ekonomi, sosial, politik dan jihad. Konsep CSR dalam islam 

menekankan  pada  bagaimana ketakwaan  manusia kepada Allah Shubhana wa 

ta‟ala pada  dimensi  perusahaan.  Dalam  penelitiannya,  mereka  menyimpulkan 

bahwa nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan memiliki kontribusi 

terhadap konsep CSR yang telah berkembang saat ini. 

 

Dusuki (2008) menyimpulkan bahwa paradigma takwa kepada Allah 

Shubhana wa ta‟ala merupakan landasan utama dari konsep CSR dalam perspektif 

islam. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah Allah Shubhana wa ta‟ala 

yang  memiliki  tanggungjawab  untuk  menjaga  alam  dan  seluruh  ciptaan-Nya. 

Islam memandang perusahaan tidak hanya memiliki tanggungjawab kepada 

pemegang saham, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai 

falah dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah Shubhana wa ta‟ala. Ini berarti 

sudah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR dengan 

sebaik-baiknya, sebagai contohnya seperti menjaga lingkungan dengan baik, 

menjamin keselamatan kerja karyawan, dan melakukan kegiatan sosial yang 

bermanfaat. Jika perusahaan gagal melaksanakan CSR dengan baik maka sama 

saja dengan melanggar perintah Allah Shubhana wa ta‟ala yang nantinya akan
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mendapatkan  balasan  dari  Allah  Shubhana  wa  ta‟ala  baik  didunia  maupun 

 
diakhirat. 

 

 
Konsep CSR dalam islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan 

yang menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan konsep syariah. Perusahaan 

tersebut diharapkan dapat mengungkapkan tanggungjawabnya sesuai konsep 

syariah. Namun pengukuran CSR masih mengacu kepala Global Reporting 

Initiative  Index  (Indeks  GRI)  (Haniffa,  2002).  Pengukuran  tersebut  tentunya 

kurang  tepat  karena  perusahaan   yang  diakui   sebagai   emiten  syariah  dan 

dinyatakan memenuhi syariat islam seharusnya mengungkapkan informasi yang 

membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai hukum islam. Dimana dengan 

menggunakan indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam. Menurut 

Farook (2007) menyimpulkan tiga prinsip yang mendasari tanggung jawab sosial 

di dalam Islam, yaitu perwakilan (vicegerencyI), tanggung jawab kepada Allah 

SWT (divine accountability), serta menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah 

kemungkaran (enjoining good and forbidding evil). 

 

Adanya ketidaksesuain ini membuat Haniffa (2002) mengkaji lebih dalam 

mengenai  CSR,  sehingga  beliau  mengungkapkan  bahwa  adanya  keterbatasan 

dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka 

konseptual Islamic social reporting (ISR). 

 

ISR  adalah  perpanjangan  pelaporan  sosial  yang  meliputi  tidak  hanya 

harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan 

dalam ekonomi, tetapi juga memenuhi perspektif spiritual untuk pengguna laporan
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muslim (Haniffa, 2002). Tujuan ISR ini adalah untuk meningkatkan transparansi 

dari   aktivitas   bisnis   dengan   menyediakan   informasi   yang   relevan   dalam 

memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna laporan perusahaan yang muslim. 

Selain itu, tujuan ISR juga memdemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT 

dan komunitas ( Merina dan Verawaty, 2016). Adapun yang membedakan pada 

konsep ISR ini adalah menekankan bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah 

SWT dalam dimensi perusahaan (Siwar dan Hossain, 2009). Pengungkapan ISR 

merupakan penyempurnaan CSR dengan menambah item atau unsur syariah yang 

tidak ada di CSR. Yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti 

mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam 

(Othman et al, 2009). 

 

Indeks ISR sesuai untuk entitas Islam, karena didalam indeks ISR terdapat 

berbagi hal yang sesuai dengan prinsip Islam seperti transaksi bebas unsur riba, 

spekulasi dan gharar, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta 

aspek-aspek sosial seperti: sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan 

pengungkapan  peribadahan  di  lingkungan  perusahaan  (Maulida  dkk,  2014). 

Entitas yang menggunakan indeks ISR juga membantu perusahaan dalam 

melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat, serta 

pengungkapan mengenai apakah kegiatan operasional perusahaan tetap sesuai 

dengan syariat Islam. 

 

Hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengungkapan ISR yaitu  yang 

dilakukan   oleh  Andaru   (2015),  menemukan   bahwa  profitabilitas   memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan
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dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di JII. Penelitian yang lain 

pernah dilakukan oleh Maria Wijaya (2012), menemukan bahwa ukuran 

perusahaan  memiliki  perngaruh  signifikan  terhadap  CSR,  sedangkan  ukuran 

dewan   komisaris,   leverage,   profitabilitas   dan   kinerja   lingkungan   tidak 

berpengaruh signifikan terhadap CSR. 

 

Beragamnya hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting dapat terjadi karena 

beberapa alasan, seperti perbedaan periode waktu observasi, objek yang diteliti, 

interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan, maupun perbedaan 

metode analisis data yang digunakan peneliti (Syahira, 2017). Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi ISR. 

 

Penelitian ini akan menganalisis penerapan Islamic Social Reporting (ISR) 

dalam pengungkapan perusahaan yang listing di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang 

mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI serta membantu 

menjelaskan kesalahpahaman masyarakat yang beranggapan bahwa saham syariah 

hanya terdiri dari 30 saham yang masuk dalam JII (www.idx.co.id). 

 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Anggraini dan Wulan (2015) dan 

Syahira (2017). Anggraini dan Wulan (2015) meneliti tentang “Faktor financial 

dan non financial dan tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)”.
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Adapun hasil dari penelitian Anggraini dan Wulan (2015) adalah Size perusahaan, 

profitabilitas, leverage, jenis industry dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap ISR. Syahira (2017) meneliti tentang “Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi Islamic Social Reporting pada perusahaan yang listing di 

Jakarta Islamic Index pada periode 2012-2016. Adapun hasil dari penelitian 

Syahira adalah bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan, surat berharga 

syariah dan kepemilikan saham public tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting, sedangkan variabel current ratio berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan secara simultan ukuran perusahaan, 

likuiditas, surat berharga syariah, kepemilikan saham publik tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

 

Adapun dalam penelitian ini adalah akan menguji ulang variabel ukuran 

perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas yang merupakan replika dari 

variabel yang diteliti oleh Anggraini dan Wulan (2015) dan Syahira (2017). Yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti objek 

penelitiannya  yaitu  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar pada  Indeks  Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) dan periode penelitiannya dari tahun 2012-2016. Alasan 

memilih perusahaan manufaktur adalah masih adanya masalah mengenai 

pertanggung jawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya dilihat 

dari beberapa tahun belakangan hingga tahun 2017. 

 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, 

Leverage,   dan   Profitabilitas   Terhadap   Pengungkapan   Islamic   Social
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Reporting.  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  listing  di 

 
Indeks Saham Syariah Indonesia) Tahun 2013-2016.”. 

 

 
1.2.    Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan  latar  belakang  di   atas,   maka  dapat  dirumuskan  pokok 

permasalahan dari penelitian ini yaitu: 

 

1.   Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor 

dasar dan kimia yang terdaftar di ISSI. 

2. Apakah  likuiditas  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor 

dasar dan kimia yang terdaftar di ISSI. 

3. Apakah  leverage  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor 

dasar dan kimia yang terdaftar di ISSI. 

4. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor 

dasar dan kimia yang terdaftar di ISSI. 

5. Apakah ukuran perusahaan, likuiditas, leverage dan   profitabilitas secara 

simultan  mempunyai  pengaruh   yang  signifikan  terhadap  pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia 

yang terdaftar di ISSI. 

 

1.3.    Tujuan Penelitian
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Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

 

1.   Untuk  mengetahui  pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap  pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia 

yang terdaftar di ISSI. 

2.   Untuk mengetahui likuiditas pengaruh mempunyai  terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia 

yang terdaftar di ISSI. 

3. Untuk mengetahui leverage pengaruh mempunyai terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia 

yang terdaftar di ISSI. 

4.   Untuk mengetahui profitabilitas pengaruh mempunyai terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia 

yang terdaftar di ISSI. 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, leverage dan 

profitabilitas   terhadap   pengungkapan   Islamic   Social   Reporting   pada 

perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia yang terdaftar di ISSI. 

 

1.4.    Manfaat Penelitian 

 
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai 

berikut: 

 

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan dan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya.
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2.   Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat lebih 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dapat menjadi lebih baik lagi. 

 

1.5.    Sistematika Penulisan 

 
BAB I    : PENDAHULUAN 

 

 
Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  : KAJIAN TEORI 
 

 
Bab ini akan mnejelaskan mengenai landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan Islamic Social 

Reporting (ISR), yang meliputi Teori Stakeholders, Pengungkapan, 

Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  ISR  (Islamic  Social 

Reporting), ISR dalam pandangan islam, Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI), Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, 

Profitabilitas, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan 

Pengembangan Hipotesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 
 

 
Bab ini akan menjelaskan mengenai Desain Penelitian, Populasi dan 

Sampel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Definisi 

Operasional Variabel, dan Teknik Analisis Data.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini akan mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan 

yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik. 

BAB V  : PENUTUP 
 

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran   yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


