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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis Islam berkembang dengan 

baik di Indonesia yang ditandai dengan adanya berbagai entitas dan lembaga 

keuangan syariah. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah kemungkinan 

dapat menarik banyak investor muslim maupun pihak berkepentingan muslim 

lainnya yang ingin berinvestasi dan terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. 

Oleh karena itu, seharusnya perusahaan membuat laporan-laporan yang sesuai 

dengan prinsip syariah dan harus melakukan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) 

(Ramadhani, 2016)  

Pengungkapan Corporate Social Responsibility baik itu secara 

konvensional maupun syariah tidak lepas kaitannya dengan Corporate 

Governance. Pada dasarnya, Corporate Governance merupakan hubungan 

berbagai pihak perusahaan yang ingin melindungi kepentingan pemegang 

saham. Kini konsep CSR tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, 

tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam erat 

kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis 

sesuai dengan konsep syariah dan diharapkan perusahaan tersebut dapat 

melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami (Jannah dan 

Asrori, 2016:2) 

Pedoman baku terkait entitas syariah pada pengungkapan Corporate 

Social Responsibility masih belum ada, disebabkan karena itu beberapa 
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peneliti mencoba untuk mengembangkan kerangka pedoman pengungkapan 

Corporate Social Responsibility yang disebut indeks Islamic Social Reporting 

(ISR). Indeks Islamic Social Reporting (ISR) berisi item-item standar 

Corporate Social Responsibility yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institusions) yang lebih 

lanjut dikembangkan para peneliti mengenai item-item Corporate Social 

Responsibility yang harus diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Sintia, 2016)  

Sementara itu, menurut Dipika (2014: 2) pesatnya perkembangan 

perbankan syariah yang dikenal sebagai bank yang berjalan sesuai dengan 

prinsip Islam, menuntut bank syariah untuk benar-benar mengedepankan 

kepedulian terhadap sesama, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility merupakan hal yang seharusnya diperhatikan. 

Tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai Corporate Social 

Responsibility merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di 

Indonesia, dimana fenomena ini dipicu oleh semakin banyaknya tren 

mengenai praktek CSR dalam bisnis. CSR ini berawal dari banyak kritikan 

yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintah dan organisasi non pemerintah 

lembaga swadaya masyarakat mengenai dampak-dampak sosial dan 

lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Sejalan dengan 

makin meningkatnya dengan pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka 

makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang 

bersifat syariah terutama pelaporan sosial pada perusahaan atau lembaga 

berbasis syariah.  
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Perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam 

kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Dimana pelaporan tentang CSR perusahaan yang semula bersifat sukarela 

(voluntary) menjadi bersifat wajib (mandatory) dengan adanya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 bahwa, 

laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah 

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan 

pelaporan sosial syariah, Islamic Social Reporting (ISR) masih bersifat 

sukarela (voluntary), sehingga pelaporan CSR setiap perusahaan syariah 

menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak 

adanya standar yang baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah 

(Sulistyawati dan Yuliani, 2017). 

 Sedangkan perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia 

menjadi satu fenomena yang sangat mengejutkan dalam dua dekade terakhir 

ini. Disamping Iran, Pakistan dan Sudan yang telah menjadikan seluruh 

perbankannya menjadi bank syariah, ditempat lain seperti Asia dan Eropa, 

bank syariah tumbuh begitu cepat. Setidaknya pada 1997 jumlah bank syariah 

didunia sebanyak 176, pada 2004 menjadi 267, dan pada 2005 telah mencapai 

270 perbankan syariah yang bertebaran di 75 negara. Dengan asset lebih daru 

US$ 300 Juta, Dana deposit berjangka US$ 200 juta dan saham sebesar US$ 

160 Juta ( Chachi, 2005:20). 

Konsep CSR tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi 

juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam berkaitan 

dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai 
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dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan 

tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami (Jannah dan Ansori, 2016). 

Lembaga atau perusahaan dalam Islam harus menjalankan bisnisnya sesuai 

dengan prinsip- prinsip syariah, namun selama ini pengukuran CSR masih 

mengacu pada Global Reporting Index (Wulandari, 2015). 

Tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah merupakan sesuatu yang 

asing, karena hal ini sudah ada dan dipraktekkan sejak 14 abad yang lalu. 

Dalam Al-Qur’an pembahasan mengenai tanggung jawab sosial yang sering 

disebutkan. Al-Qur’an selalu mengaitkan antara kejayaan bisnis dan 

pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam 

menjalankan bisnis (QS. Al-Israa’,17:35). Demikian juga terhadap alam 

sekitar, Alqur’an memberikan perhatian yang sangat serius bagi bisnis atau 

bukan bisnis untuk selalu memastikan kelestarian alam (QS. Al-Baqarah 

(2):205) yg artinya “Dan Apabaila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi 

untuk mengadakan kerusakan padanya, merusak tanam-tanaman dan binatang 

ternak, Allah tidak menyukai kebinasaan”. Pada aspek kebajikan, Islam sangat 

menganjurkan membantu orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu 

dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan (Qard hasan). 

Terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial suatu entitas 

syariah, akhir-akhir ini marak diperbincangkan mengenai Islamic Social 

Reporting. Islamic Social Reporting adalah sistem pelaporan kinerja sosial 

perusahaan berbasis syariah. Islamic Social Reporting merupakan kerangka 

khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan 

prinsip Islam. Tujuan dari Islamic Social Reporting sendiri adalah sebagai 
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bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap Allah SWT dan masyarakat dan juga 

meningkatkan tranparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang 

relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau 

kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. 

Islamic Social Reporting merupakan sistem pelaporan kinerja sosial 

perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis dengan prinsip 

syariah dan disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya. Secara khusus 

indeks ini adalah perluasan dari standar atau sistem 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, hak minoritas, dan karyawan. Perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi disertai keadilan sosial adalah fondasi dari sistem ekonomi Islam. 

Setiap individu dan pengambil kebijakan (pemerintah) berkewajiban untuk 

mengembangkan berbagai cara dan strategi untuk menghilangkan faktor-

faktor yang dapat menghambat perkembangan intelektual masyarakat, 

kemajun ekonomi, dan kebebasan sosial, Rama (2016). Salah satu tujuan 

pembangunan ekonomi Islam adalah terciptanya keadilan distribusi dengan 

terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat. Rama (2013) 

Islamic Social Reporting terdiri atas item-item standar CSR yang 

ditetapkan AAOFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Intitusions) dan kemudian dikembangkan lagi oleh para  peneliti mengenai 

item-item CSR yang patut diungkapkan oleh suatu entitas islam. Indeks ISR 

tersebut berisi 6 (enam) tema antara lain: Investasi dan Keuangan, produk dan 
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jasa, karyawan/tenaga kerja, sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan. 

Masing-masing tema memiliki indikator yang seluruhnya berjumlah 48 

indikator. 

Indeks Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali dikembangkan 

oleh Haniffa (2002) yang kemudian dikembangkan oleh Othman et al. 

(2009:6). Haniffa (2002:129) menyatakan bahwa keterbatasan pada kerangka 

pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga ia 

memukakan kerangka konseptual Islamic Social Reporting. Oleh karena itu, 

perusahaan yang membuat laporan tahunan yang disertai pengungkapan sosial 

akan lebih diminati oleh para investor dan pihak berkepentingan lainnya untuk 

terlibat dengan kegiatan usaha perusahaan, karena perusahaan tersebut 

memberikan penelitian terhadap kualitas kehidupan. 

Dalam perkembangan perusahaan ada beberapa fenomena dan isu 

mengenai laporan tanggung jawab sosial perusahaan dimana beberapa 

perusahaan beralasan agar dapat meningkatkan citra perusahaan, membawa 

keuntungan tersendiri buat perusahaan serta agar dapat menjamin 

keberlangsungan perusahaan tersebut. Salah satu contoh fenomena kegagalan 

akan tanggung jawab laporan sosial perusahaan adalah kerusakan lingkungan 

di lokasi penambangan timah di pantai bangka belitung serta kasus 

pencemaran air yang mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk 

Kalimantan Tengah yang merupakan kasus suku Dayak dengan Minamata, 

namun tidak semua perusahaan mengalami kegagalan akan laporan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Ada beberapa contoh perusahaan yang sukses 

menjalankan laporan tanggung jawab sosial yang berprestasi seperti PT. 
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Djarum yang tidak hanya perduli pada lingkungan alam akan tetapi peduli 

pada masyarakat. 

Dalam implementasi praktik corporate governance di dunia keuangan 

syariah, lembaga yang menggunakan model keuangan berbasis syariah di 

Indonesia salah satunya adalah Bank Umum Syariah (BUS). Keberadaan BUS 

dalam dunia keuangan syariah sedang mengalami tahap perkembangan untuk 

mengatasi hambatan dan tantangan dalam industri perbankan Indonesia. 

Keberadaan BUS dan lembaga syariah lainnya di industri keuangan Indonesia 

merupakan salah satu napas baru untuk mendukung pertumbuhan industri ini 

dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan Widiawati dan Raharja (2012) membutikan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif yang diukur dengan total asset 

terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Sunarsih dan Ferdiyansyah (2017), Lestari (2013) serta Putri dan 

Yuyeta (2014) yang membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap ISR. Namun penelitian tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan Verawati, J Darmawan, A Kariza, 

(2013) yang membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan ISR. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah 

ukuran dewan pengawas syariah. Hal ini karena kepatuhan perusahaan 

terhadap prinsip syariah. Dewan pengawas syariah memegang peranan penting 

dalam proses pengawasan di perbankan syariah dan memiliki kewenangan 

untuk memberikan masukan dan memperingatkan pihak manajemen 
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perbankan syariah tentang pengelolaan dan kebijakan manajemen dalam 

kaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Khasanah dan 

Yulianto,2015) 

Penelitian yang dilakukan Ningrum, Ratna Aditya dan Fachrurrozie, 

Jayanto, Prabowo Yudo (2013) membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR sedangkan kinerja keuangan berpengaruh negatif. 

Penelitian ini sejalan dengan peneilitan yang dilakukan Ramadhani (2016) dan 

Inuzela (2017) yang membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah 

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Namun penelitian tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan Khoirudin (2013) dan Saidatul 

Husna (2016) yang membuktikan bahwa variabel dan ukuran dewan pengawas 

syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan pada 

penelitian Saidatul Husna (2016) variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR sejalan dengan penelitian Ningrum, Ratna Aditya 

dan Fachrurrozie, Jayanto, Prabowo Yudo (2013) dimana variabel kinerja 

keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR menunjukkan hasil yang 

berbeda beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena 

beberapa alasan seperti: perbedaan periode waktu penelitian, interpretasi 

peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan 

maupun perbedaan metode pengujian yang ditempuh oleh peneliti. Penelitian 

ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian 
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terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

beberapa hal. Perbedaan utama terletak pada variabel yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan good corporate governance, kinerja keuangan dan 

ukuran perusahaan. Pada good corporate governance terbagi dalam tiga 

variabel yaitu, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris dan 

kepemilikan institusional. Dan terdapat satu variabel tambahan yaitu  ukuran 

perusahaan. Kelima variabel tersebut belum diuji sekaligus terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Selanjutnya juga penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dan alat uji yang berbeda dengan beberapa 

penelitian terdahulu. Dan penelitian ini menggunakan periode waktu 2014-

2017 sehingga hasil penelitian ini menggambarkan situasi yang lebih terkini. 

Alasan peneliti mengambil objek perbankan dikarenakan bank sering 

disorot pemerintah maupun masyarakat karena bank juga mampu 

memperbaiki perekonomian nasional dan mampu menggerakkan roda 

perekonomian. Untuk itu penulis mengambil judul “PENGARUH GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE,  KINERJA KEUANGAN DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL 

REPORTING  (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-

2017). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai 

factor faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting 
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(ISR) pada perbankan syariah di Indonesia, maka berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di 

Indonesia ? 

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia ? 

4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia ? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dewan pengawas syariah 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dewan komisaris berpengaruh 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah 

di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada 

perbankan syariah di Indonesia. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kinerja keuangan berpengaruh 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah 

di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut : 

1. Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa 

jurusan Akuntansi yang memilih kosentrasi Akuntansi Syariah, dapat 

memperoleh tambahan pengetahuan dan referensi mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting pada 

perbankan Syariah. 

2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru 

kepada investor dalam menilai kinerja perbankan syariah sehingga dapat 

dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi perbankan syariah diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa 

lebih meningkatkan kinerja perusahaan lagi, sehingga dapat meningkatkan 

tanggung jawab sosial di luar perusahaan. 

4. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-

masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai 

pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah Islamic 

Social Reporting. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai isi tulisan secara keseluruhan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta perumusan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai metodelogi yang digunakan dalam 

penelitian, antara lain metode pengumpulan data, metode 

pengambilan sampel, metode penelitian, dan teknik pengolahan 

data. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai analisis interpretasi dari hasil 

temuan yang diperoleh selama penelitian. Bab ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh 

penulis. 
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BAB V  :  PENUTUP 

  Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 


