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BAB I 

      PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholders 

yang meliputi pelanggan, karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan 

masyarakat. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kini menjadi 

sorotan penting yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan, karena konsep 

CSR merupakan inti dari etika bisnis bagi tiap perusahaan. Pengungkapan 

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan penelitian 

pada berbagai negara berkembang.  

Pengungkapan CSR juga terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang 

terjadi di indonesia seperti penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air 

bersih serta perubahan iklim dan lain sebagainya. Beberapa contoh kasus 

kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang dikutip dari detik 

news.com pada 13 Juli 2014 di Kabupaten Rokan Hulu (Riau) telah terjadi 

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit, limbah 

yang berasal dari hasil pengolahan kelapa sawit telah mencemari sungai yang 

menyebabkan banyaknya ikan-ikan mati serta berdampak pada menurunnya 

perekonomian masyarakat setempat yang rata-rata bermata pencarian sebagai 

nelayan. Tercemarnya sungai juga mengakibatkan masyarakat susah untuk 

mendapatkan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh 
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kasus kedua yaitu melubernya lumpur dan gas panas di Kabupaten Sidoarjo yang 

disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas, limbah industri PT Wings Surya 

yang melampaui baku mutu buangan limbah cair yang telah merusak sekitar 18 

hektar tanaman padi milik warga, dan PT Adi Makayasa yang ditutup sementara 

karena warga sekitar mengeluhkan polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas 

pabrik pupuk organik tersebut (CSR indonesia Newsletter : 2010).  

Di Indonesia, konsep CSR sudah mulai berkembang pada arah yang lebih 

baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dibandingkan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan sudah mulai 

menunjukan komitmenya untuk menerapkan praktik tanggung jawab sosial 

kepada para pemangku kepentingan mereka. Konsep CSR di indonesia mulai 

berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global 

terhadap perkembangan perusahaan multinasional yang beroperasi di indonesia. 

Waryanto (2010) mengungkapkan bahwa perkembangan praktik dan 

pengungkapan CSR di indonesia telah mendapat dukungan dari pemerintah. Hal 

ini sesuai dengan dikeluarkan nya regulasi mengenai kewajiban praktik dan 

pengungkapan CSR melalui Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas yang menyebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa 

informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban tersebut akan 

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

dan sanksi lain. Dalam hal ini adanya keseriusan pemerintah untuk melindungi 

lingkungan dari pencemaran yang dilakukan oleh perusahhan yang akan 
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berdampak pada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar perusahaan.  

Adapun dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial  pada september 2004 lalu 

telah dirumuskan ke dalam ISO 2006: Guidence Standard on Social 

Responsibility. ISO 2006 merupakan pedoman yang mengatur pelaksanaan CSR 

bagi semua jenis perusahaan.  

Konsep CSR tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional, tetapi 

juga berkembang pada ekonomi yang berbasis islam. Karena indonesia 

merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia, maka 

sudah seharusnya dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal tersebut memberikan kesempatan 

besar dalam pengembangan konsep syariah dikehidupan masyarakat indonesia. 

Salah satu bentuk pengembangan konsep syariah tersebut adalah penerapan 

syariah pada instrumen keuangan berupa pasar modal syariah. Walaupun 

penerapan konsep pasar modal syariah relatif baru dibandingkan  dengan 

penerapan konsep pasar modal perbankan, akan tetapi pasar modal syariah 

diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang pesat diindonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap lembaga-

lembaga atau perusahaan syariah. Meningkatnya perhatian masyarakat 

mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lembaga atau perusahaan 

syariah semakin besar dari waktu ke waktu. Pasar modal syariah sebagai lembaga 

dan profesi yang berperan penting dalam meningkatkan pangsa pasar efek-efek 

syariah pada perusahaan ingin berpartisipasi dalam pangsa pasar syariah di 

Indonesia.  



4 
 

Dalam islam konsep tanggung jawab sosial bukanlah sesuatu yang baru, 

jauh sebelum itu dalam Al-Qur’an telah dijelaskan ayat mengenai tanggung jawab 

sosial seperti dalam QS. Al-Mai’dah ayat 2 yang menjelaskan adanya anjuran 

untuk melaksanakan hubungan atau interaksi sosial antar manusia, untuk itu 

perusahaan diharuskan untuk ikut andil dalam proses memperbaiki lingkungan, 

tidak hanya itu perusahaan juga diharuskan untuk menjaga hubungan sosial yang 

baik terutama pada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan beroperasi dan para 

stakeholders lainnya yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap perusahaan.    

 Perkembangan pasar modal syariah diindonesia diawali dengan 

dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII) .Jakarta Islamic Index sudah dipastikan 

memiliki kegiatan operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Oleh karena itu sudah seharusnya perusahaan yang termasuk dalam Jakarta 

Islamic Index membuat laporan tahunan yang berisi pengungkapan sosial yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 

saham syariah yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, munculnya 

Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) akan menjadi acuan bagi investor untuk 

berinvestasi di saham syariah sekaligus menggambarkan kinerja seluruh saham 

syariah yang tercatat pada BEI serta membantu menjelaskan kesalah pahaman 

masyarakat yang beranggapan bahwa saham syariah tidak hanya terdiri dari 30 

saham yang masuk dalam JII. 
 

Perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat 

perusahaan-perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah diekspektasikan untuk 

menyajikan suatu dimensi religi dalam pengungkapan laporan tahunan dalam 
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rangka memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian 

dibutuhkan guideline (acuan) untuk mengukur sejauh mana perusahaan-

perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah membuat laporan tahunan dengan 

menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan syariah. Untuk 

itu, Othman et al (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan 

dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya pada Islamic Social Reporting 

(ISR) Index. Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan 

oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institution).  

ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan 

secara lebih ekstensif oleh Othman et al (2009) di Malaysia, Haniffa (2002) dalam 

Othman et al (2009)  mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam 

pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual 

Islamic Social Reporting berdasarkan ketentuan syariah.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan saham publik. Untuk ukuran 

perusahaan, perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak 

dan kompleks, mempunyai dampak atau pengaruh yang lebih besar terhadap 

masyarakat, memiliki stakeholder yang banyak, serta mendapat perhatian yang 

lebih dari kalangan umum, oleh karena itu perusahaan besar cenderung mendapat 

tekanan yang lebih untuk menggungkapkan pertanggung jawaban sosial nya 

(Amran dan Devi, 2008). Profitabilitas juga mempengaruhi pengungkapan ISR 
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dimana perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat akan mendapatkan 

tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan 

pertanggung jawaban sosialnya secara luas. Suatu perusahaan yang memiliki 

profit yang lebih besar harus lebih aktif melaksanakan ISR (Amran dan Devi, 

2008). Kepemilikan saham publik juga berpengaruh terhadap ISR karena 

perusahaan harus menyajikan laporan tahunan perusahaan kepada publik untuk 

menjaga kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. 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 mengungkapkan informasi 

tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar komposisi saham perusahaan 

yang dimiliki publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas 

termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Anggraini, 2006).  

   Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR menunjukan hasil yang berbeda-

beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan 

seperti: perbedaaan waktu penelitian, interpretasi penelitian terhadap laporan 

keuangan perusahaan atas variabel yang di gunakan maupun perbedaan metode 

pengujian yang dilakukan oleh peneliti.  

Penelitian mengenai Islamic Social Reporting yang dilakukan oleh 

Othman et al (2009) yang mencari tahu mengenai hubungan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi perusahaan untuk menyediakan Islamic Social Reporting 

pada perusahaan yang terdaftar di bursa malaysia. Hasil penelitian tersebut  
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menentukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan direksi 

muslim memiliki pengaruh terhadap  tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting, sedangkan jenis perusahaan tidak berpengaruh.  

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Raditya (2012) yang 

memakai variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan menambahkan variabel 

penerbitan sukuk dan umur perusahaan di anggap dapat mempengaruhi 

pengungkapan ISR. Hasil penelitian yang dilakukan selama kurun waktu 2009-

2010 membuktikan bahwa penerbitan sukuk dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.  

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiawati (2012) 

yang memakai variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dengan menambahkan 

faktor-faktor seperti tipe industri dan jenis bank sebagai indeks pengungkapan 

tanggung jawab sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk pada Daftar 

Efek Syariah (DES) periode 2009-2011. Hasil penelitian tersebut menentukan 

bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, tipe industri dan jenis bank berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting.  

Berdasarkan pernyataan diatas berarti terdapat faktor-faktor dan alasan-

alasan tertentu yang mempengaruhi mengapa tidak semua perusahaan melakukan 

pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting). Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Othman et al (2009), Raditya (2012), dan Widiawati (2012) 

menunjukan hasil yang bervariasi. 



8 
 

Alasan inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian 

yang sama dan untuk mengetahui sampai sejauh mana perluasan dari pelaporan 

kinerja sosial terhadap peranan perusahaan yang berbasis syariah. Dalam 

penelitian ini peneliti menambahkan faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting, faktor yang ditambahkan 

yaitu  kepemilikan saham publik dan menguji ulang faktor profitabilitas dan 

ukuran perusahaan yang pada penelitian sebelumnya memberikan pengaruh 

terhadap pengungkapan  Islamic Social Reporting.  Untuk objek penelitian, 

peneliti menggunakan objek yang berbeda yaitu perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar pada Indeks Saham  Syariah Indonesia (ISSI)  pada sektor pertanian 

dengan menambahkan periode pengamatan yaitu tahun 2011-2015.  

Mengapa penguji ingin meneliti pada sektor pertanian dikarenakan 

pertanian merupakan penggerak ekonomi bangsa serta Indonesia merupakan 

negara yang terkenal dengan keragaman sumber daya kekayaan alamnya yang 

mayoritas penduduk indonesia bermata pencaharian sebagai petani, maka dari 

pada itu pembinaan industri pada sektor pertanian diperlukan untuk mencapai 

kesejahteraan rakyat khususnya petani di indonesia, dan untuk mengetahui 

seberapa banyak perusahaan yang membuat pelaporan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan yang terdaftar di saham syariah.    

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL 

REPORTING (ISR) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 
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INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) SEKTOR PERTANIAN 

PERIODE 2011-2015”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

islamic social reporting ?  

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan islamic 

social reporting ?  

3. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap 

pengungkapan islamic social reporting ?   

4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan saham 

publik berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social reporting ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan dari masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan islamic social reporting.  

2. Untuk mengetahui pengaruh  profitabilitas terhadap pengungkapan 

islamic social reporting. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham publik terhadap 

pengungkapan islamic social reporting. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh  ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan islamic social 

reporting. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi:  

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca 

penelitian ini terutama yang berkaitan dengan pengungkapan ISR         

( Islamic Social Reporting). 

2. Praktis/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan secara mendalam 

mengenai pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting) dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

3. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau 

replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang yang tertarik untuk 

membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam 

penelitian ini.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini mengacu pada sistematika penulisan 

berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan ISR (Islamic 

Social Reporting). Meliputi teori legitimasi, teori stakeholders, 

teori agensi, pengungkapan (disclosure), Corporate Social 

Responsibility (CSR), indeks saham syariah indonesia (ISSI), 

islamic social reporting, syariah enterprise theory, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham publik, teori dalam 

islam, penelitian terdahulu, model penelitian dan hipotesis 

penelitian.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan 

yang ditemukan melalui uji statistik.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang berupa 

keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk 

peneliti selanjutnya.  

 


