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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

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). Sehingga, 

perusahaan tersebut dituntut untuk peduli terhadap lingkungan serta masyarakat 

yang di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan 

tanggung jawab perusahaan, perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial 

atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) (Purwanto, 

2011). 

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah gagasan bahwa 

perusahaan memiliki kewajiban untuk kelompok konstituen dalam masyarakat, 

selain pemegang saham yang ditentukan oleh hukum dan kontrak bisnis. Dua 

aspek dari defenisi ini sangat penting. Pertama, kewajiban harus diadobsi secara 

sukarela; lebih dari perilaku yang dipaksakan oleh kekuatan koersif dari hukum 

atau kontrak serikat. Kedua, kewajiban adalah salah satu yang luas, lebih luas 

dibanding tugas tradisional yang diperuntukkan bagi pemegang saham, untuk 

masyarakat dan yang lainnya, seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan 

masyarakat sekitarnya (Jones, 1980).  
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 Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ini telah banyak 

diterapkan di Negara-negara maju maupun Negara berkembang. Isu CSR kian 

menjadi topik terhangat dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ini dipicu 

dengan mengglobalnya tren mengenai praktik CSR di dalam dunia bisnis. Di 

pasar modal, hal tersebut terlihat dengan mulai adanya penerapan indeks yang 

memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. 

Sebagai contoh: New  York  Stock  Exchange  memiliki Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI), London Stock Exchange memiliki Socially Responsible Investment 

Index (SRI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) memiliki FTSE4Good. 

Inisiatif ini bahkan mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di 

Hanseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange (Fitria dan Hartanti, 

2010:2). 

CSR ini dibuat atau dilaporkan dalam laporan tahunan untuk disampaikan 

kepada Stakeholder, ini merupakan suatu tanggung jawab perusahaan supaya 

transparan untuk menyampaikan keadaan atau kondisi suatu perusahaan. 

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial memainkan peranan penting bagi 

perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Hal ini dikarenakan perusahaan hidup di 

lingkungan masyarakat dan setiap aktivitas atau operasional perusahaan memiliki 

dampak sosial dan lingkungan. 

Praktik CSR lebih sering ditunjukkan pada korban-korban bencana, bakti  

sosial, beasiswa dan penghijauan. Seperti yang dilakukan oleh PT Djarum dengan 

program beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, yang mana beasiswa ini 

dimulai dari tahun 1984 sampai sekarang tahun 2017 serta PT Indocement 
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Tunggal Prakarsa Tbk, menjadi salah satu contoh perusahaan yang berhasil peduli 

akan kelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan program kemitraan kelestarian 

hidup perusahaan. 

Praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mendapatkan dukungan dari 

pemerintah (Waryanto, 2010). Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 mengenai laporan tahunan harus memuat 

beberapa informasi, salah satunya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Dan apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban tersebut akan 

mendapatkan sanksi, yang mana telah diatur dalam pasal 34, yaitu sanksi 

administratif dan sanksi lain. Ini merupakan adanya keseriusan pemerintah untuk 

melindungi lingkungan dari pencemaran yang dibuat oleh perusahaan. 

Pencemaran ini mempunyai dampak negatif yang menimbulkan kerusakan dan 

biaya pada orang atau pihak lain yang tidak terlibat dalam proses mencemari 

tersebut. Dampak negatif ini banyak macamnya dan tentunya akan berbeda antara 

satu jenis lingkungan dengan jenis lingkungan lainnya. 

Beberapa contoh kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia 

yaitu PT Adi Makayasa yang ditutup sementara karena warga sekitar 

mengeluhkan polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik pupuk organik 

tersebut yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2010. Sehingga, dengan adanya 

kejadian tersebut pemerintah lebih tegas lagi kepada perusahaan yang ada 

disekitar masyarakat untuk diharapkan melakukan laporan pertanggungjawaban 

sosial. Karena laporan tanggung jawab sosial merupakan bentuk kepedulian 

perusahaan yang mengungkapkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 
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terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya kepedulian dalam bentuk laporan 

tanggung jawab sosial, perusahaan akan menerima dampak positif atas kegiatan 

laporan tersebut, diantaranya adalah akan memberikan citra yang positif bagi 

perusahaan dari masyarakat luas, dapat mempermudah pengelola manajemen 

risiko, dapat menjalin silahturrahmi dengan baik pada masyarakat yang ada 

disekitar perusahaan dan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap modal.  

Konsep CSR kini 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, yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung 

jawab sosial perusahaan secara islami. Namun, pengukuran CSR masih mengacu 

kepada 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).  

Ini membuat Haniffa (2002) mengkaji lebih dalam mengenai CSR, 

sehingga beliau mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan 
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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 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). 

ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh Auditing 

Organization for Islamic financial instution (AAOIFI). 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 ini sesuai untuk entitas Islam, karena mengungkapan hal-hal 

yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari 

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, 
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2014). Berdasarkan ketentuan syariah, tidak hanya membantu dalam pengambilan 

keputusan bagi pihak muslim, melainkan juga membantu perusahaan dalam 

melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat serta 

pengungkapan mengenai apakah kegiatan operasional perusahaan tetap sesuai 

dengan syariah Islam. 

Penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti, seperti: Putri (2014) dengan judul penelitian “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR)”. Hasil dari penelitian Putri adalah 

bahwa faktor Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Surat Berharga Syariah 

berpengaruh positif signifikan terhadap ISR di Indonesia. Sedangkan Profitabilitas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ISR di Indonesia. Khoiriyanti (2015) 

dengan judul penelitian ”Faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social 

Reporting (ISR) yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES)”. Adapun hasil 

penelitiannya bahwa Surat Berharga Syariah, kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR sedangakan lingkungan, tipe industri dan 

kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.  

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut 

dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti : perbedaan periode waktu penelitian, 

objek yang diteliti, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan, 
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maupun perbedaan metode analisis data yang digunakan peneliti. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang mengenai judul yang sama. 

Pada penelitian ini akan menganalisis penerapan Islamic Social Reporting 

(ISR) dalam pengungkapan perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index 

(JII). Jakarta Islamic Index (JII) merupakan salah satu produk pasar modal 

syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggambarkan kinerja saham 

syariah di Indonesia. Saham-saham syariah yang masuk dalam Jakarta Islamic 

Index (JII) adalah saham syariah yang sudah lulus penyeleksian kriteria dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yanti (2016), yang meneliti tentang 

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index”. Adapun 

hasil dari penelitian yang dilakukan oleh yanti (2016) adalah bahwa secara parsial 

variabel ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan 

islamic social reporting, sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic Social Reporting. dan secara 

simultan variabel ukuran perusahaan, variabel likuiditas, variabel profitabilitas 

dan variabel leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah adanya penambahan variabel surat berharga syariah dan 

kepemilikan saham publik serta periode penelitian dari tahun 2012-2016. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social 
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Reporting Pada Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index Pada 

Periode 2012-2016)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan yang terdaftar di JII? 

2. Apakah Likuiditas (CR) berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada perusahaan yang terdaftar di JII? 

3. Apakah Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada perusahaan yang terdaftar di JII? 

4. Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan yang terdaftar 

di JII? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Likuiditas (CR) terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada 

perusahaan yang terdaftar di JII. 
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3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Surat 

Berharga Syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Kepemilikan Saham Publik terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

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

lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan 

masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah 

mengenai pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini 

adalah Islamic Social Reporting.  

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

menjadi acuan dan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya.  

c. 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 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi 5 bab, dimana pembahasan 

masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
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BAB I     : PENDAHULUAN 

Bab ini akan 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 akan menjelaskan mengenai landasan teori yang 

merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan 

Islamic Sosial Reporting (ISR), yang meliputi Teori 

Legistimasi (Legitimation theory). Teori Stakeholders 

(Stakeholder Theory), Pengungkapan, Corporate Social 

Responsibility (CSR), ISR (Islamic Social Reporting), ISR 

dalam pandangan Islam, Jakarta Islamic Index (JII), Ukuran 

Perusahaan, Likuiditas, Surat Berharga Syariah, Kepemilikan 

Saham Publik, Penelitian Terdahulu, dan Pengembangan 

Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode 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. 

 

 

 

 

 


