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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori    

2.1.1 Teori Legitimasi 

Menurut Ulman (1982) dalam Ghozali dan Chariri (2007), teori legitimasi 

memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi 

didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antar institusi sosial dan 

masyarakat. Teori tersebut diperlukan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan 

agar sejalan dengan masyarakat luas. 

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa teori legitimasi 

sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan bahwa 

“karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan yang ditekankan 

oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut 

mendorong pentingnya analisa perilaku organisasi dengan memeperhatikan lingkungan. 

Teori legitimasi ini dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan 

masyarakat dimana perusahaan beroperasi menggunakan sumber daya ekonomi”. 

Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-

nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan terancam. Perbedaan anatar nilai-nilai 

perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan “Legitimacy Gap” 

dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan 

usahanya. Legitimacy Gap dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: 
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1. Adanya perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap 

kinerja perusahaan tidak berubah. 

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan dapat berubah. 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah 

ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. 

Ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai tersebut, perusahaan perlu 

mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. Perusahaan juga dapat merubah nilai-nilai sosial yang ada atau persepsi 

terhadap perusahaan sebagai teknik legitimasi. Teori legitimasi telah menjadi salah satu 

teori yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan dengan wilayah sosial dan 

akuntansi lingkungan. Meskipun masih terdapat pesimisme yang kuat yang di 

kemukakan oleh banyak peneliti, teori ini telah menawarkan sudut pandang yang nyata 

mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara suka rela oleh masyarakat (Ghozali dan 

Chariri, 2007). 

Dengan demikian, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan relevansi 

dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa perusahaan dan 

kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimanya betul-

betul mendapat persetujuan masyarakat. Sehingga hal ini mempunyai implikasi 

terhadap program ISR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan 

nilai positif dan legistimasi dari masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan 

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak 
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positif terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan 

datang. 

2.1.2 Teori Stakeholders 

Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku 

regulator, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lain-lain (Purwanto, 2011). Pada 

teori stakeholders suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para stakeholdersnya 

(pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah masyarakat, analis, dan 

pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas 

dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap 

stakeholders dalam pengelolaan perusahaan, stakeholders di bagi menjadi dua kategori 

yaitu: 

a. Stakeholders Internal 

Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan 

terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang 

termasuk kedalam stakeholders Internal ini adalah pemegang saham, para manajer, 

dan karyawan. 

b. Stakeholders Eksternal 

Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan dari 

perusahaan atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh 
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perusahaan. Yang termasuk kategori Stakeholders Eksternal adalah pelanggan, 

pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas lokal dan masyarakat 

umum (Solihin, 2009:51). 

Sedangkan menurut Wibisono (2007), stakeholders terdiri dari beberapa 

kategori meliputi : 

1. Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal 

Stakeholders Internal adalah pemangku kepentingan yang berada di dalam 

lingkungan organisasi (manajer, karyawan, pemegang saham). Sedangkan 

stakeholders Eksternal ialah para pemangku kepentingan yang berada diluar 

lingkungan (supplier, kreditor, konsumen, analis, pemerintah, pers, masyarakat 

dan sebagainya). 

2. Stakeholders Primer, Sekunder dan Marjinal 

Stakeholders Primer ialah stakeholders yang paling mampu sedangkan 

stakeholders yang kurang mampu ialah stakeholders Sekunder. Stakeholders 

Marjinal ialah stakeholders yang biasa diabaikan. 

3. Stakeholders Tradisional, dan Stakeholders Masa Depan 

Stakeholders Tradisional dapat diartikan Stakeholders yang sudah berhubungan 

dengan organisasi saat ini. Stakeholders Tradisional meliputi karyawan dan 

konsumen. Stakeholders Masa Depan ialah stakeholders yang diperkirakan dapat 

memberikan pengaruhnya bagi organisasi seperti konsumen potensial dan peneliti. 
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4. Proponents, Oppnents, dan Uncommited (pendukung, penantang, dan tidak peduli) 

Di antara stakeholders, terdapat kelompok yang memiliki organisasi (Proponents), 

menentang organisasi (Oppnents) dan yang tidak peduli (Uncommited). Dalam hal 

ini, organisasi perlu untuk mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini agar 

dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan 

tindakan yang profesional. 

5. Silent Majority dan Vocal Minority (Pasif dan Aktif) 

Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau dukungan 

perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara 

Vocal (aktif). Namun, ada yang pula pihak yang menyatakan secara Silent (pasif). 

Teori ini menyatakan bahwa para stakeholder memiliki hak untuk mengetahui 

semua informasi baik informasi mandatory ataupun voluntary serta informasi keuangan 

dan non keuangan. Dampak aktivitas perusahaan kepada stakeholder dapat diketahui 

melalui pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan berupa informasi keuangan 

dan non keuangan (sosial) (Purwanto, 2011). Menurut Maulida dkk (2014), shariah 

enterprise theory mengimplikasikan bahwa stakeholders yang tertinggi adalah Allah 

SWT sebagai pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, 

manusia hanyalah sebagai wakil-Nya yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua 

hukum-hukum tuhan. Hubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis 

syariah (ISR) yang dilakukan perusahaan merupakan pemenuhan amanah dan 

kewajiban sebagai mahluk Allah SWT yang tidak lepas dari tujuan Islam. 

Pengungkapan ISR bagi suatu perusahaan bersifat penting, karena para stakeholders 



17 
 

perlu mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan 

perananya sesuai dengan keinginan stakeholders, sehingga menuntut adanya 

akuntabilitas perusahaan atas kegiatan ISR yang telah dilakukan (Verawaty, dkk 2016). 

Jadi, pada teori stakeholders menjelaskan bahwa suatu perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya sebatas pada 

perusahaannya saja tapi pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan kepada 

perusahaan tersebut seperti pemerintah, pelanggan, kreditor, serikat lokal, serikat 

pekerja, masyarakat umum serta kepada Allah SWT di akhirat nanti. 

2.1.3 Pengungkapan 

Menurut Putri (2014) pengungkapan atau pelaporan (disclosure) merupakan 

pemberian informasi atas konsekuensi atau bentuk pertangungjawaban mengenai 

aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Imam Ghozali 

(2007) pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang 

memerlukan. Sedangkan menurut Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Penyajian dan 

pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Widiawati, 2012). 

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung 

arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup 

mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Apabila dikaitkan dengan data, 

pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak 

yang membutuhkan. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan 



18 
 

dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh 

terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. 

Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (financial report) 

dan laporan tahunan (annual report) yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan 

sukarela. 

a. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure) 

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan Ketua Bapepam 

Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa 

yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah meliputi semua pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan. 

b. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure) 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh 

perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah 

ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah 

pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Kedua pengungkapan perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk 

laporan tahunan (annual report) walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang 

menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan 

tahunan (annual report) dalam bentuk laporan keberlanjutan (sustainability report). 
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Sedangkan menurut Hendriksen dan Breda (1992) dalam Raditya (2012) terdapat tiga 

konsep pengungkapan secara umum, meliputi: 

1. Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure) 

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar 

laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Pengungkapan Wajar (Fair Disclosure) 

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak 

mendapat informasi yang sama. 

3. Pengungkapan Penuh (Full Disclosure) 

Pengungkapan penuh penuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas 

seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Pengungkapan ini 

sering disebut dengan pengungkapan yang berlebihan. 

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog perusahaan dengan 

stakeholdernya. Stakeholders muslim mengharapkan perusahaan mengungkapkan 

tanggung jawab sosial berbasis syariah, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi 

sesuai dengan hukum islam. Shariah enterprise theory menyatakan bentuk 

pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT yang dijabarkan lagi pada bentuk 

pertanggungjawaban pada umat manusia dan lingkungan alam (Hafida, 2012). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan wajib merupakan pengungkapan 

yang timbul sebagai konsekuensi atas keberadaan perusahaan terkait kegiatan 
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bisnisnya. Sedangkan, pengungkapan suka rela merupakan pengungkapan yang timbul 

dari hasil analisis cost anf benefit perusahaan yang bersangkutan (Putri, 2014). 

2.1.4 Corporate Social Responsibility 

Menurut Suharto (2010) CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak 

hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, dan juga untuk 

membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. 

Menurut World Business Council for Sustainable Development Corporatesocial 

Responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berkontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan 

keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya. Pengertian CSR secara 

umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan 

laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan msyarakat secara setara dalam 

mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan paradigma yakni 

perubahan dari pandangan tradisional terhadap bisnis yang hanya mementingkan 

perolehan profit. Praktik bisnis masa sekarang ini tidak terbatas pada tujuan pembuatan 

profit tetapi juga meliputi elemen CSR dan akuntabilitas (Ghozali, 2007). Selain 

adanya perubahan pandangan yang dikatakan oleh Ghozali (2007), CSR juga 

merupakan komitmen perusahaan selaku bisnis untuk bertindak secara etis dan 

berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi berkelanjutan, bersamaan dengan 

peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga serta masyarakat secara lebih 

luas (putri, 2014). Secara garis besar, hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam 
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membantu peningkatan kualitas hidup karyawan serta masyarakat luas diantaranya 

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga 

dan peduli terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.  

Hal ini sesuai dengan konsep Triple Bottom Line, perusahaan akan dapat 

melakukan bisnis dalam jangka panjang apabila memperhatikan tiga aspek utama, 

yaitu: keuntungan, sosial dan lingkungan (Mulyadi dan Anwar, 2011). Triple Bottom 

Line merupakan sebuah dasar terbentuknya CSR. Menurut ISO 26000 dalam Mulyadi 

dan Anwar (2008), prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility terbagi atas tujuh 

aspek dasar yaitu meliputi: 

1. Kepatuhan terhadap hukum 

2. Menghormati instrument/badan-badan Internasional 

3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya 

4. Akuntabilitas  

5. Transparansi 

6. Perilaku yang beretika 

7. Melakukan tindakan pencegahan 

Pada perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan CSR terdapat beberapa 

manfaat yang dapat diperolehnya. Menurut Untung (2008), manfaat tersebut antara 

lain: (1) mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, (2) 

mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, (3) mereduksi risiko bisnis 

perusahaan, (4) melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, (5) membuka 

pasar yang lebih luas, (6) mereduksi biaya, minsalnya terkait dengan dampak 
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pembuangan limbah, (7) memperbaiki hubungan dengan stakeholders, (8) memperbaiki 

hubungan dengan regulator, (9) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 

dan (10) adanya peluang untuk memperoleh penghargaan. 

Diharapkan tidak hanya perusahaan saja yang merasakan manfaat menerapkan 

CSR, tapi akan dirasakan oleh masyarakat, diantaranya : adanya perluasan lapangan 

pekerjaan, pelayanan publik yang lebih baik seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, 

dan berbagai bidang lainnya tergantung pada bentuk CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan. Sementara itu, CSR juga akan memberikan manfaat dengan menciptakan 

dan melestarikan lingkungan dan sumber daya yang ada kearah yang lebih baik. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan untuk 

memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau 

lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari 

perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga ahli, 

bantuan berupa barang, dan lain-lain. CSR diungkapan didalam laporan yang disebut 

Sustainbility Reporting. Laporan tersebut merupakan pelaporan mengenai kebijakan 

ekonomi lingkungan dan sosial, pengaruh, serta kinerja organisasi dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan. 

2.1.5 Islamic Social Reporting 

Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal 

dengan perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi 

sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau 

kegiatan  bisnis  perusahaan. Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung 
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jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material 

dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spritual juga dijadikan sebagai 

fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat 

keputusan muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-

informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan 

spritual mereka. Laporan tersebut sangat berguna bagi pihak muslim dalam 

pengambilan keputusan. Sehingga perlu adanya sebuah kerangka khusus untuk 

pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip islam. Kerangka 

tersebut dikenal dengan istilah Islamic Social Reporting (ISR). 

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam bentuk laporan pertangung jawaban yang sesuai dengan prinsip 

syariah dan sebagai tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap sosial/lingkungan 

sekitar tempat perusahaan berada. Indeks Islamic Social Reporting (ISR) adalah suatu 

indeks untuk mengukur pengungkapan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dan juga aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam islam yang dibuat dalam 

bentuk laporan tahunan oleh perusahaan. Menurut (Haniffa, 2002) 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 para investor muslim. Tujuan 

dari Islamic Social Reporting (ISR) adalah untuk meningkatkan transparansi dari 

aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi 

kebutuhan spiritual dari penguna laporan perusahaan yang muslim. Selain itu, indeks 
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ISR juga menekankan pada keadilan sosial yang mengenai lingkungan, kepentingan 

minoritas dan juga karyawan (Merina dan Verawaty, 2016). ISR sebenarnya merupakan 

kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang sudah ditetapkan oleh AAOFII 

yang sesuai dengan syariah dan kemudian dikembangkan oleh para peneliti diantaranya 

Haniffa, 2002, Maali dkk, 2006, Ousama dan Fatima, 2006, dan Othman dkk, 2009. 

Haniffa (2002) Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari social 

reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan 

dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain  

itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai 

lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Suatu perusahaan yang melaksanakan 

tanggung jawab sosial mempunyai dampak baik bagi perusahaan, lingkungan dan pihak 

yang mempunyai kepentingan. Adapun manfaat yang akan di peroleh oleh perusahaan 

adalah adanya citra yang positif bagi masayarakat luas, memiliki hubungan yang baik 

terhadap masyarakat dan dalam menjalankan operasionalnya perusahaan mendapatkan 

kemudahan dalam memperoleh modal. Sedangkan bagi masyarakat dapat merasakan 

manfaatnya seperti: meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut, melindungi hak 

para pekerja lokal atau karyawan yang bekerja di perusahaan, dan menghargai ayat atau 

budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Untuk lingkungan, ISR ini dapat 

menjadikan salah satu mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan 

menjaga kerusakan lingkungan, karena tidak hanya masyarakat saja yang menjaga 

lingkungan tapi perusahaan juga berperan dalam melindungi kerusakan yang terjadi. 
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Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema 

Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Terma Karyawan, Tema Masyarakat, 

dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) 

dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. 

Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema 

tersebut. Berikut enam tema pengungkapan dalam Indeks ISR 

1. Pendanaan dan investasi 

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal haram, dan wajib. Beberapa informasi 

yang diungkapkan pada tema ini adalah praktik operasional yang mengandung riba, 

gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. 

a. Riba 

Riba (Interest-free) riba berasal dari bahasa arab yang artinya tambahan (Al-

Ziyadah) dan berkembang (An-Nuwuw), meningkat (Al-Irtifa’) dan membesar (Al-

‘uluw). Hal ini dimaksudkan adalah transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu 

transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, 

seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi 

tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko, dan biaya. Larangan 

riba dalam surat Al-Baqarah Allah 278: 
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“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. 

Penjelasan dari ayat diatas bahwa riba adalah tambahan, artinya tambahan atas 

suatu pinjaman baik yang terjadi dalam utang-piutang maupun perdagangan adalah 

riba. Dan kegiatan yang mengandung unsur riba dilarang dalam islam karena akan 

memberatkan si peminjam atau pihak yang mempunyai hutang. Minsalnya riba 

dalam perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. 

b. Gharar (ketidakpastian) 

Gharar terjadi karena adanya Incomplete Information antar kedua belah pihak yang 

bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. 

Salah satu contoh yang mengandung unsur gharar adalah transaksi lease and 

purchase (sewa beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan 

antara kedua belah pihak. 

c. Zakat 

Zakat merupakan kewajiban seluruh umat muslim atas harta yang dimiliki ketika 

mencapai nisabnya. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan 

shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang akan dizakatkan, 

batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungannya, dan siapa saja yang boleh 

menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT. 
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d. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak 

tertagih 

penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya 

penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya 

dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan 

suatu bentuk sikap tolong menolong yang dianjurkan di dalam islam. 

e. Value Added Statement 

Menurut Staden (2000) dalam Widyawati (2012) value added adalah nilai yang 

tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan-karyawannya. Sedangkan 

value added statement merupakan laporan yang menyatakan perhitungan nilai 

tambah beserta pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan perusahaan. 

Istilah value added statement pada dewasa ini diartikan sebagai laporan 

pertambahan nilai. Value Added Statement lebih berkembang di Negara-negara 

maju dibandingkan dengan Negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, 

dalam penelitian ini istilah value added statement lebih merujuk pada nilai tambah 

dalam laporan tahunan perusahaan.  

2. Produk dan jasa 

Aspek yang perlu diungkapkan pada penelitian ini adalah status kehalalan produk 

yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. 

a. Produk yang ramah lingkungan (green product ) 

b. Status kehalalan produk 

c. Kualitas dan keamanan suatu produk 
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d. Keluhan konsumen/indikator yang tidak dipenuhi dalam peraturan dan kode suka 

rela (jika ada).  

Setiap perusahaan diharapkan tidak hanya berfokuskan pada produk yang dihasilkan 

saja, melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen, yang memuaskan 

(consument oriented) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah 

proses jual beli. 

3. Karyawan  

Menurut Otman dan thani (2010) mengatakan bahwa masyarakat Islam ingin 

mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan 

wajar melalui infomasi-informasi yang diungkapkan, seperti : upah, karakteristik 

pekerjaan,jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, 

kebijakan yang terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan 

hak, dan lingkungan kerja. Berdasarkan penjelasan di atas, item pengungkapan pada 

tema karyawan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dilampiran. 

4. Masyarakat/sosial 

pada pengungkapan item-item dalam tema masayarakat yang digunakan dalam 

peneltian ini adalah sedekah/donasi, wakaf, qard Hassan, sukarelawan dari pihak 

karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus 

sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam 

kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian 

terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori 

berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olaraga, budaya, pendidikan dan 
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agama. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan 

beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan 

diatas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan 

tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membatu 

menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas 

buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain (Haniffa, 2002). 

5. Lingkungan  

Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah mizan, I’tidal, 

khilafah, dan akhirah. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, 

kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, 

informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan 

program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan (Othman dan Thani, 2010). Informasi yang 

diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konsevasi lingkungan hidup, 

tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, 

sistem manajemen lingkungan. 

6. Tata kelola perusahaan  

Tata kelola perusahaan dalam ISR tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna formal 

corporate governance dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan control 

secara eksternal dan internal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan 

untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholders. Corporate governance bagi 

perbankan syariah memiliki cakupan luas, karena memilki kewajiban untuk mentaati 
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seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim 

(Othman, Thani, 2009). 

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status 

kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, 

laporan pendapatan dan penggunaan, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan 

saham, kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dan anti terorisme. 

2.1.6 ISR dalam prespektif Islam 

Allah SWT sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya 

manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya 

(khalifatul fil ardh) yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap hukum-hukum 

Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi 

manusia dan alam (Maharani, 2015). 

Islam telah menjelaskan cukup jelas mengenai hak dan kewajiban bagi 

individu maupun bagi organisasi berdasarkan Al-Quraan dan Hadist. Hal tersebut 

dikarenakan Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia di muka bumi. Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa 

landasan dasar dari agama Islam adalah aqidah (belief and faith), ibadah (worship), 

dan akhlaq (morality and ethics). Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi 

setiap muslim yakni tauhid (mengesakan Allah SWT) dalam beribadah dan tidak 

menyekutukan-Nya yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64 

mengenai orang yang berhak menyandang gelar muslim:  
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Artinya: katakanlah,“hai ahli kitab, marilah (berpegang kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak 

kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan. Dia dengan sesuatu pun dan 

tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain 

Allah”. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka,“Saksikanlah 

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. 

Ayat diatas menerangkan bahwa orang-orang yang berhak dikatakan seorang 

muslim adalah orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai agamanya. Orang-orang 

tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang telah Allah SWT 

janjikan kepada mereka, antara lain: selamat dari neraka jahanam, mendapat ampunan 

atas seluruh dosa serta dijadikan berkuasa di dunia. Dengan segala keuntungan yang 

telah Allah janjikan, manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah 

patut bertaqwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketaqwaan tersebut adalah tidak 

melakukan kerusakan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

surat Al-A’raf ayat 56 yaitu: 

ِ قَِريٌب  َوََل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصََلِحهَا َواْدُعوهُ  َخْوفًا َوطََمًعا ۚ إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ

 اْلُمْحِسنِينَ  ِمنَ 
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Artinya:“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik”.(QS: Al-A'raf Ayat: 56). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak 

muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT 

memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah 

SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT 

merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas tersebut 

dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. 

Akuntabilitas tidak hanya ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga 

kepada Allah SWT sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan 

keberkahan dan kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009). Dengan kata lain, akuntabilitas 

yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam. 

Menurut Haniffa (2002) bentuk akuntabilitas tersebut ialah: menyediakan 

produk yang halal dan baik, memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat, mengejar 

keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam, mencapai tujuan usaha bisnis, 

menjadi karyawan dan masyarakat, memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan 

secara ekologis dan menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Sedangkan salah satu 

bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menilai pengungkapan 

http://quran-terjemah.org/al-a-raf/56.html
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Islamic Social Reporting mengacu pada 6 tema penilaian yang terdiri dari tema 

keuangan dan investasi atau pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, 

sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Setiap tema terdiri dari item-item yang 

menjadi tolak ukur dalam penilaian konten setiap tema yang dimaksud. 

2.1.7 Jakarta Islamic Index 

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks harga saham yang ada di 

Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham 

yang memenuhi kriteria syariah. Sedangkan menurut (Yanti, 2016) Jakarta Islamic 

Index (JII) adalah salah satu produk pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia. 

Pembentukkan instrument syariah ini untuk mendukung pembentukan pasar modal 

syariah. Jakarta Islamic Index (JII) pertama kali diluncurkan oleh BEI (yang pada saat 

peluncuran masih bernama BEJ) yang berkerjasama dengan PT Danareksa Investment 

Management pada tanggal 3 juli 2000, akan tetapi untuk menghasilkan data historikal 

yang lebih panjang maka dasar hari yang digunakan untuk menghitung Jakarta Islamic 

Index (JII) adalah dimulai dari tanggal 2 Januari 1995 dengan angka Indeks dasar 

sebesar 100. Metedologi perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) sama dengan yang 

digunakan untuk menghitung IHSG yaitu berdasarkan Market Value Weigihted 

Avarage Index dengan menggunakan formula Laspeyres. Indeks harga saham 

perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) dihitung setiap hari menggunakan 

harga saham terakhir yang terjual di bursa (Yanti, 2016). Tujuan pembentukkan 

Jakarta Islamic Index (JII) untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan 



34 
 

investasi pada saham yang berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal 

dalam menjalankan syariah islam untuk melakukan investasi di Bursa Efek 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Indexakses:11/11/2016).  

Jakarta Islamic Index (JII) juga menjawab atas keinginan para investor muslim 

yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah. Dengan demikian Jakarta Islamic Index 

(JII) menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah 

tanpa takut tercampur dengan dana ribawi, selain itu, Jakarta Islamic Index (JII) juga 

menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal. Saham syariah 

yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) telah melalui proses seleksi yang 

berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang dilakukan oleh BEI, berikut 

adalah proses seleksinya: 

1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham dari perusahaan yang kegiatan 

usahanya tidak bertentangan dengan syariah yang termasuk dalam DES yang 

diterbitkan oleh Bapepam & LK. Dalam melakukan penyeleksian saham syariah 

tersebut Bapepam & LK bekerja sama dengan DSN-MUI. DSN-MUI merupakan 

satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk 

mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah di 

Indonesia. 

2. Setelah itu perusahaan di nilai berdasarkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan: 

a. Memilih saham yang jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 

kapitalisasi besar). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Indexakses:11/11/2016
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b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan 

akhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap asset maksimal 90%. 

c. Dari saham-saham tersebut kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 tahun terakhir. 

d. Kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas nilai transaksi 

perdagangan terbesar di pasar regular selama 1 tahun terakhir. 

Oleh karena itu, saham syariah yang termasuk salama daftar JII terdiri dari 30 

saham yang merupakan saham-saham syariah yang paling likuid dan memiliki 

kapitalisasi pasar yang besar. 

2.1.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) 

2.1.8.1 Ukuran Perusahaan 

Menurut Maulida dkk (2014) ukuran perusahaan merupakan tingkat 

identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan 

biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan 

sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Siregar dan 

Utama, 2005). Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public 

demand terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran 

lebih kecil. Karena menurut (Rahajeng, 2010) perusahaan besar memiliki sumber daya 

yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan 

informasi untuk keperluan internal. Dan informasi tersebut sekaligus juga menjadi 

bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak 
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perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan 

lengkap. Sedangkan pada perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil tidak 

adanya informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu ada tambahan 

biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkapnya yang 

dilakukan oleh perusahaan besar. 

Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan 

keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang 

sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat (Widiawati, 2012). Cowen et al (1987) 

dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin akan 

memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat 

perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk menyebarkan 

informasi tentang tanggung jawab sosial keuangan perusahaan. Sehingga adanya 

dugaan bahwa perusahaan yang kecil akan mengungkapan lebih rendah kualitasnya 

dibandingkan dengan perusahaan besar, hal ini karena perusahaan ketiadaan sumber 

daya dan dana yang cukup besar dalam laporan tahunan. Seorang menajemen khawatir 

apabila dengan adanya pengungkapan yang lebih banyak akan membahayakan posisi 

perusahaan terhadap kompetitor lain. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat 

perusahaan merasa perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggungjawaban 

sosialnya. 

Penelitian Cooke (1992), Owusu-Ansah (1998), Ho dan Wong (2001), Haniffa 

dan Cooke (2005) telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan 

mengunakan proxy total asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat 
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pengungkapan wajib ataupun sukarela. Namun, adapula penelitian yang 

mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian tersebut dihasilkan oleh Akhtarudin 

(2005), dan Dahawy (2009). Hal itu dikarenakan perusahaan yang lebih besar adalah 

perusahaan yang memiliki sumber daya lebih banyak dari pada perusahaan yang lebih 

kecil dan perusahaan yang lebih besar memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya 

manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih  sesuai 

dengan prinsip Islam (Othman et al., 2009). Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur 

Ukuran Peusahaan menggunakan nilai total asset. 

2.1.8.2 Likuiditas 

Menurut Kasmir (2013) likuidas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya 

apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi kewajiban 

tersebut terutama kewajiban yang sudah jatuh tempo. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat di tagih. 

Suatu perusahaan yang dikatakan likuid apabila suatu perusahaan tersebut 

mampu memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain, bahwa mereka lebih baik dari 

sisi lingkungan sosial, dengan cara perusahaan akan memberikan informasi lebih luas 

tentang tangung jawab sosial dan lingkungan yang mereka lakukan. Menurut Husnan 

dan Pamudji (2013) tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi, jika dari kesehatan 

suatu perusahaan yang dicerminkan tingginya rasio likuiditas (diukur dengan Current 
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Ratio) diharapkan berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan informasi sosial. 

Hal ini adanya pengharapan bahwa secara financial perusahaan yang kuat lebih banyak 

mengungkapan informasi sosial dari pada perusahaan yang lemah. Sebaliknya, jika 

likuiditas dipandang sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang mempunyai rasio rendah 

perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

dibandingkan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi. Perusahaan yang 

mempunyai rasio likuiditas tinggi, merupakan perusahaan yang menunjukkan struktur 

keuangan yang baik. 

Jika kondisi ini diketahui oleh publik, maka perusahaan dalam keadaan kondisi 

aman, maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan rincian yang lebih lanjut 

mengenai Islamic Social Reporting (ISR) tentang kemampuan mereka dalam 

memenuhi kewajiban jatuh tempo, guna untuk meredakan ketakutan investor dalam 

pemberian pinjaman. Pada rasio likuiditas ini, peneliti akan menggunakan alat ukur 

Current Ratio (CR). Current Ratio (CR) adalah suatu perbandingan antara aktiva lancar 

dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(Faizal, 2014). Current Ratio (CR) yang rendah biasanya dianggap menunjukkan 

terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya Current Ratio (CR) yang terlalu tinggi 

juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana yang menganggur dan pada 

akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan (Sawir, 2009:28). Current Ratio 

(CR) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar 
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dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

       Current Asset 

Current Ratio =   

     Current Liabilities 

Alasan peneliti menggunakan Current ratio (CR) karena ukuran rasio ini yang 

paling umum digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kesanggupan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio inilah yang 

menggambarkan tingkat kelancaran perusahaan dalam membayar kewajibannya. 

Apabila rasio ini rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki masalah dalam 

likuiditas yaitu kurang modal untuk membayar utang, namun apabila hasil pengukuran 

rasio ini tinggi, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk untuk membayar 

kewajiban jangka pendek. Tetapi, jika rasio ini terlalu tinggi, maka menunjukkan 

manajemen yang buruk atas sumber likuiditas, seharusnya kelebihan asset lancar dapat 

digunakan untuk membayar deviden, membayar hutang jangka panjang atau untuk 

investasi yang bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih baik. 

2.1.8.3 Surat Berharga Syariah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal 

(UUPM), efek atau disebut juga dengan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, 

surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan 

menurut Yanti (2016) surat berharga syariah adalah sekuritas di pasar modal yang 

diterbitkan oleh perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan. Berdasarkan 
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definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. 

Dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah 

disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan 

peraturan pelaksanaannya akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan 

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. sampai saat ini, efek 

syariah yang telah diterbitkan di pasar modal indonesia meliputi saham syariah, sukuk, 

dan penyertaan dari reksa dana syariah. 

Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada 

perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk 

mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tertentu, yang mana usaha tersebut 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan reksa dana adalah salah satu 

alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal 

yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi 

mereka. Indikator yang digunakan dalam mengukur penerbitan Surat Berharga Syariah 

adalah jumlah surat berharga yang telah diterbitkan oleh suatu perusahaan, baik dalam 

bentuk saham syariah, sukuk, maupun reksa dana syariah. Dengan adanya perbedaaan 

jumlah surat berharga yang diterbitkan, maka diduga dapat mempengaruhi tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada suatu perusahaan (Maharani, 2015). 

Mengingat penerbitan surat berharga merupakan tambahan informasi yang dibutuhkan 

oleh pemegang saham dalam memonitor suatu perusahaan, maka pengungkapan 
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tanggung jawab sosial perusahaan yang menerbitkan surat berharga akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerbitkan surat berharga. 

Penelitian ini mengidentifikasikan adanya surat berharga syariah menggunakan 

skala interval dengan nilai 1 untuk adanya kepemilikan satu jenis surat berharga 

syariah, nilai 2 untuk adanya kepemilikan dua jenis surat berharga syariah, serta nilai 3 

digunakan untuk adanya kepemilikan tiga jenis surat berharga syariah dan jika lebih 

dari 3 maka nilainya tetap 3 dan apabila tidak ada maka dikasih nilai 0 (yanti, 2016). 

2.1.8.4 Kepemilikan Saham Publik 

Menurut Yanti (2016) kepemilikan saham adalah kekuasaan seseorang atau 

suatu kelompok yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap 

sejumlah saham yang dimilki secara eksklusif terhadap suatu perusahaan dan 

menggunakannya untuk tujuan pribadi. Kepemilikan saham oleh publik adalah jumlah 

saham perusahaan yang dimiliki oleh publik, yaitu individu atau institusi yang memiliki 

kepemilikan saham dibawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki 

hubungan istimewa dengan perusahaan (Abdul, 2012). Perusahaan yang memiliki 

saham banyak dan dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki 

kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat dalam memberikan imbalan (deviden) yang 

layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus sehingga cenderung akan 

melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas (Achmad, 2011). Semakin 

tersebarnya kepemilikan saham perusahaan, maka perusahaan tersebut diharapkan akan 

mengungkapkan informasi lebih banyak mengenai aktivitas Islamic Social Reporting 

(ISR) (Rifqiyah, 2016). 
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Informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen, digunakan oleh para 

investor untuk menganalisis kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di masa yang 

akan datang guna mengurangi risiko investasi, agar publik mau melakukan investasi 

pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka perusahaan 

harus menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik. Salah satu 

caranya adalah dengan mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan 

(ISR). Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki oleh publik, maka 

dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas termasuk pengungkapn ISR (Rita , 

2013). 

2.2 Penelitian terdahulu 

Pada tabel berikut peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu dan beserta 

hasilnya. 

Tabel II.1 

Review Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

01 Tria 

Karina 

Putri 

(2014) 

analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi Islamic 

Social 

Reporting 

(ISR) 

Varibel X: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Tipe Industri, 

Surat 

Berharga 

Syariah dan 

Profitabilias. 

Variabel Y: 

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 

02 Maulid

a, 

Aldehit

aPurnas

analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

Varibel X: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilias. 

Hasil menunjukkan bahwa Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas dan Kinerja 

Lingkungan secara simultan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan Islamic 
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anti, 

Agus 

Yuliant

o 

(2014) 

hi 

pengungkapa

n Islamic 

Social 

Reporting 

(ISR) 

Kinerja 

Lingkungan 

variabel Y: 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) 

Social Reporting perusahaan syariah di JII. 

Varibel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic social Reporting perusahaan 

syariah di JII. Dan variabel Profitabilitas 

dan Kinerja Lingkungan secara parsial 

berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting perusahaan 

syariah di JII 

03 Hadli 

Yusuf 

(2014) 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi tingkat 

pengungkapa

n Islamic 

Social 

Reporting 

(ISR) pada 

perusahaan 

yang masuk 

Indeks 

Saham 

Syariah 

Indonesia 

(ISSI) 

Variabel X: 

Ukuran 

perusahaan, 

status 

perusahaan, 

ukuran kantor 

akuntan 

publik, porsi 

kepemilikan 

saham publik 

dan penerbitan 

sukuk 

Variabel 

Y:Islamic 

Social 

Reporting 

(ISR) 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

Ukuran Perusahaan, status perusahaan dan 

ukuran kantor akuntan publik mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan ISR sesuai dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

Sedangkan untuk porsi kepemilikan saham 

publik dan juga penerbitan sukuk tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan ISR 

04 Rita  

(2013) 

Pengaruh 

profitabilitas 

dan 

kepemilikan 

saham public 

terhadap luas 

pengungkapa

n Corporate 

Social 

Responsibilit

y (CSR) 

Variabel X: 

profitabilitas 

dan 

kepemilikan 

saham publik 

Variabel Y: 

CSR 

Profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR sedangkan 

kepemilikan saham public tidaka 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 

05 Khoiriy

anti 

(2015) 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

Variabel X: 

kinerja 

lingkungan, 

surat berharga syariah, kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR sedangakan lingkungan, 
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hi Islamic 

Social 

Reporting 

(ISR) yang 

terdaftar di 

Daftar Efek 

Syariah 

(DES) 

tipe industry, 

surat berharga 

syariah, 

kepemilikan 

manajerial, 

dan 

kepemilikan 

saham public  

Variabel 

Y:Islamic 

Social 

Reporting 

(ISR) 

tipe industry dan kepemilikan saham publik 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

ISR 

06 Desmi 

Yanti 

(2016) 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi 

pengungkapa

n Islamic 

Social 

Reporting 

(ISR) pada 

perusahaan 

yang listik di 

Jakarta 

Islamic Index 

Variabel X: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Leverage 

Variabel Y: 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) 

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa 

secara parsial variabel ukuran perusahaan 

dan likuiditas berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting, 

sedangkan variabel profitabilitas dan 

leverage tidak berpengaruh positif dan 

signifika terhadap Islamic Social 

Reporting. Dan secara simultan variabel 

ukuran perusahaan, variabel likuiditas, 

variabel profitabilitas dan variabel leverage 

berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Sumber : data di olah, 2017 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang 

disimpulkan dari tujuan penelitian, dan merupakan jawaban sementara atas 

permasalahan yang perlu di uji kembali. 

2.3.1 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting 

Ukuran perusahaan adalah tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan 
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tahunan yang dibuat. Karena perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki 

pengungkapan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

berukuran lebih kecil karena dengan ukuran perusahaan yang besar maka tanggung 

jawab perusahaan akan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya akan 

semakin (Otman, et al 2009, Yunahar 2009, Maulida, dkk 2014, Yusuf 2014). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan arah yang positif terhadap ISR. Bukti 

empiris mengenai pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap ISR ditunjukkan oleh  

Haniffa dan Cooke (2005), Otman et al (2009), Raditya (2012). 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

2.3.2 Hubungan Likuiditas (CR) terhadap Islamic Social Reporting 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang 

jangka pendeknya tanpa harus mencairkan asset jangka panjangnya. Menurut Rahajeng 

(2010) berpendapat bahwa sesuai dengan teori legistimasi berkeyakinan bahwa 

kekuatan perusahaan yang ditujukan pada rasio likuiditas akan berhubungan dengan 

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi. Likuiditas dapat dilihat dari 

dua sisi. Dari sisi kesehatan perusahaan, tingginya rasio likuiditas akan menunjukkan 

kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat 

pengungkapan karena perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat akan cenderung 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar untuk 
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menunjukkan kreditabilitas perusahaannya daripada perusahaan dengan kondisi 

keuangan yang lemah. Pada sisi lain, likuiditas diukur sebagai kinerja perusahaan yang 

mempunyai likuiditas rendah, memberikan informasi yang lebih rinci untuk 

menjelaskan lemahnya kinerja (Almilia 2007, Rahajeng 2010, Putri 2014, Faizal 2014 

dan Yanti 2016). Sehigga dapat disimpulkan bahwa Likuiditas mempunyai pengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahajeng (2010), Putri (2014) dan Yanti (2016) yang membuktikan secara empiris 

mengenai pengaruh postif Likuiditas terhadap ISR. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H2: Likuiditas (CR) berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

2.3.3 Hubungan Surat Berharga Syariah terhadap Islamic Social Reporting 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal 

(UUPM), efek atau disebut juga dengan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, 

surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Menurut 

Yanti (2016) surat berharga syariah adalah sekuritas di pasar modal yang diterbitkan 

oleh perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan. Berdasarkan definisi 

tersebut, maka produk syariah yang berupa efek yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 
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Seorang investor muslim pasti ingin mengetahui apakah dana yang mereka 

investasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan syariah 

islam. Secara spesifik, perusahaan yang terdapat surat berharga syariah dalam laporan 

tahunannya diperkirakan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara 

syariah lebih luas (putri 2014, Yusuf 2014, marharani 2015 dan Khoiriyanti 2015). Hal 

ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan marharani (2015), putri (2014) dan 

Khoiriyanti (2015) mengenai pengaruh penerbitan surat berharga syariah sekuritas 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Ketiga hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa penerbitan surat berharga syariah mempunyai pengungkapan yang 

luas mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa surat berharga syariah memiliki pengaruh yang postif. Bukti 

empiris mengenai pengaruh positif surat berharga syariah terhadap ISR ditunjukkan 

oleh Putri (2014), Marharani (2015) dan Khoiriyanti (2015). 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang ketiga yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

2.3.4 Hubungan Kepemilikan Saham Publik terhadap Islamic Social Reporting 

Saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik, 

pengertian publik adalah pihak individu diluar manajemen dan tidak memiliki 

hubungan istimewa dengan perusahaan. Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki 
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publik menunjukkan perusahaan tersebut memilki kredibilitas yang tinggi dimata 

masyarakat dalam memberikan imbalan (deviden) yang layak dan dianggap mampu 

beroperasi terus-menerus (going concern) sehingga cenderung akan melakukan 

pengungkapan informasi sosial lebih luas (Badjuri, 2011).  

Semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak 

informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, karena investor ingin memperoleh 

informasi yang seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi 

kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Ahmad 2011, 

Rahajeng 2010, Dewi 2012, Raditya 2012 dan Ruqiyah 2016). Menurut penelitian 

Hasibuan (2001), Putra dan Rahardjo (2011) yang mengatakan adanya pengaruh 

kepemilikan saham publik dengan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

karena Semakin banyak kepemilikan perusahaan yang dipegang oleh orang luar akan 

membuat semakin detail item dari informasi dan semakin komprehensif pengungkapan 

yang dibuat perusahaan karena semakin banyak perusahaan atau pihak yang ingin 

mengetahui permasalahan dalam perusahaan tersebut. Selain itu, adanya tekanan dan 

permintaan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung 

jawab sosialnya kepada masyarakat yang mana memiliki akses informasi yang terbatas 

dan hanya dapat mengandalkan pengungkapan dari perusahaan untuk memperoleh 

informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham publik memiliki 

pengaruh terhadap ISR. Hal ini dapat di buktikan secara empiris bahwa adanya 

pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap ISR ditunjukkan oleh Hasibuan (2001), 

Putra dan Rahardjo (2011). 
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Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang keempat yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4: Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). 

2.3.5 Hubungan Ukuran Perussahaan, Likuiditas, Surat Berharga Syariah dan 

Kepemilikan Saham Publik pengungkapan Islamic Social Reporting 

Berdasarkan uraian dari hipotesis masing-masing variabel yang digunakan 

yaitu: ukuran perusahaan, likuiditas, surat berharga syariah dan kepemilikan saham 

publik. Maka dapat disimpulkan hipotesis selanjutnya, bahwa Keempat variabel 

tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR). 

H5: Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Surat Berharga Syariah dan Kepemilikan 

Saham Publik pengungkapan Islamic Social Reporting 
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2.4 Model Penelitian 

Gambar II.1 

Model Penelitian 
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Sumber  : Penelitian terdahulu yang dikembangkan 

Keterangan:     Hubungan secara parsial 

     Hubungan secara simultan 

 

Ukuran Perusahaan  

(X1) 

Liabilitas (CR) 

(X2) 

Kepemilikan Saham 

Publik (X4) 

Surat Berharga Syariah 

(X3) 

Pengungkapan Islamic 

Social Reporting  

(Y) 


