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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah era modern lahir sebagai

lembaga keuangan yang berlandaskan etika. Pada rintisan paling awal perbankan

syariah mulai mewujud di Mesir tahun 1963. Kehadiran bank syariah ini lalu

diikuti dengan pembukaan beberapa bank syariah lainnya di Pakistan, Kuwait,

Siprus, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia hingga akhirnya beroperasi di

Indonesia pada tahun 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI)

sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia (Rustam, 2013: 21).

Menurut Fauziah dan Yudho (2013) Perkembangan Bank Muamalat

Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama yang didirikan di

Indonesia agak lambat jika dibandingkan dengan negara lainnya. Apabila pada

periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 1999 didirikan

Bank Syariah Mandiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999.

Sedangkan pada tahun 2005 hingga saat ini, jumlah bank syariah di Indonesia

mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap

lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah semakin meningkat

sehingga dapat memacu tumbuhnya lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), jumlah perbankan syariah di Indonesia hingga bulan Juni 2015

terdapat 12 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor 2.121 diseluruh Indonesia
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dan 22 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor 327 yang tersebar diseluruh

Indonesia. Sedangkan total aset industri perbankan syariah hingga Maret 2015

mencapai Rp268,35 triliun, atau memiliki market share 4,64% dari total aset

industri perbankan konvensional senilai Rp5.783 triliun. Sementara itu, total

pembiayaan industri perbankan syariah mencapai Rp259,14 triliun atau tumbuh

11,84% secara year on year. Dengan demikian prospek industri syariah ini di

masa mendatang diyakini akan semakin bagus dan patut diperhitungkan.

Menurut Dipika (2014: 2) Pesatnya perkembangan perbankan syariah yang

dikenal sebagai bank yang berjalan sesuai dengan prinsip Islam, menuntut bank

syariah untuk benar-benar mengedepankan kepedulian terhadap sesama, sehingga

tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)

merupakan hal yang seharusnya diperhatikan.

Tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai Corporate Social

Responsibility (selanjutnya disebut CSR) merupakan wacana yang makin umum

dalam dunia bisnis di Indonesia, dimana fenomena ini dipicu oleh semakin

mengglobalnya tren mengenai praktek CSR dalam 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 (SRI)

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

Inisiatif ini bahkan mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di
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Hanseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange (Fitria dan Hartanti,

2010: 2).

Perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam

kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana

pelaporan tentang CSR perusahaan yang semula bersifat sukarela (voluntary)

menjadi bersifat wajib (mandatory) dengan adanya Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 bahwa, laporan tahunan harus

memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan pelaporan sosial syariah, Islamic Social

Reporting (ISR) masih bersifat sukarela (voluntary), sehingga pelaporan CSR

setiap perusahaan syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut

disebabkan tidak adanya standar yang baku secara syariah tentang pelaporan CSR

syariah (Maulida dkk, 2013).

Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik

di Indonesia. Walaupun secara umum praktek CSR lebih banyak dilakukan oleh

perusahaan tambang maupun manufaktur, namun, seiring dengan adanya tren

global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan

aspek pertanggunggjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam

bentuk yang relatif sederhana. Pengungkapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh

perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah. kegiatan

CSR yang dilaksanakan bank syariah lebih sering ditujukan pada korban-korban

bencana, bakti sosial, beasiswa dan penghijauan. Selain itu, sebagai lembaga

keuangan kegiatan sosial juga mereka laksanakan melalui program pembiayaan
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Qardhul Hassan yang ditujukan pada nasabah tidak mampu dengan tidak

membebankan bagi hasil (Dipika, 2014: 4).

ISR pertama kali dikemukakan oleh peneliti dari Malaysia yaitu Haniffa

pada tahun 2002 lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman et al.

(2009) di Malaysia. Haniffa (2002) dalam Raditya (2012: 4) mengungkapkan

bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia

mengemukakan kerangka konseptual Islamic Social Reporting berdasarkan

ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak

muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan

pemenuhan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala dan masyarakat

sekitar.

Othman, Thani dan Ghani (2009) melakukan penelitian mengenai praktek

pelaporan CSR perusahaan syariah yang listed di bursa Malaysia, dan hasilnya

memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada tahap konseptual. Hal ini

dikarenakan belum adanya standar yang bisa di adopsi perusahaan dalam

penerapan CSR syariah tersebut. Penelitian dalam ranah CSR syariah umumnya

menggunakan model indeks Islamic Social Reporting yang dikembangkan dengan

dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing

Organization for Islamic Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan

oleh masing-masing peneliti berikutnya.

Studi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan bank

syariah masih sangat terbatas, namun penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa
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perkembangan Islamic Social Reporting (ISR) banyak dilakukan di sektor

perbankan syariah. Sesuai penelitian Khoirudin (2013) menjelaskan bahwa rata-

rata pengungkapan ISR yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebesar 55,20%

dengan populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di

Indonesia. Sedangkan penelitian Khusnul dan Yudho (2013) membandingkan

pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah di Indonesia berdasarkan pada

indeks Islamic Social Reporting (Indeks ISR) menunjukkan skore tertinggi adalah

73% dan skore terendah adalah skore 41%. Ini menunjukan perkembangan ISR di

Indonesia cukup besar. Dalam penelitian Fitria dan Hartanti (2010) juga mencoba

melihat apakah konsep syariah akan memberikan hasil yang lebih baik dalam

pelaporan CSR dibandingkan konsep konvensional. Hasil penelitian tersebut

memperlihatkan bukti bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik

dibandingkan bank syariah. Menurut Rizkiningsih (2012) tingkat pengungkapan

ISR bank syariah menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian mengenai pelaksanaan Indeks ISR pada bank-bank syariah

umumnya dilakukan di negara-negara luar. Mengingat industri perbankan syariah

di Indonesia saat ini sedang tumbuh dengan cukup pesat, ditambah dengan isu

praktek dan pengungkapan CSR yang makin marak, maka penelitian ini mencoba

untuk melihat bagaimana praktek pengungkapan CSR di bank syariah ditinjau dari

indeks Islamic Social Reporting.

Pengungkapan CSR juga sangat terkait dengan konsep Good Corporate

Governance. Konsep pada GCG menekakan pada internal balance antara organ

perusahaan (RUPS, komisaris, dan direksi) dalam hal yang berkaitan dengan
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struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan

tersebut, dan eksternal balance atau tanggung jawab perusahaan sebagai entitas

bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. Selain GCG, kinerja keuangan juga

perlu dipertimbangkan dalam pengungkapan CSR. Kinerja keuangan mempunyai

peran penting dalam memberikan keyakinan perusahaan untuk mengungkapkan

tanggung jawab sosial guna memperoleh legitimasi dan nilai positif dari

masyarakat (stakeholders). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, motivasi

perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR akan semakin meningkat

(Dipika, 2014: 6).

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR menunjukkan hasil yang berbeda-

beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan

seperti: perbedaan periode waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan

keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan maupun perbedaan metode

pengujian yang ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan

karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi praktek pengungkapan Islamic Social Reporting.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada

beberapa hal. Perbedaan utama terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian

ini menggunakan good corporate governance dan kinerja keuangan. Pada good

corporate governance terbagi dalam tiga variabel yaitu, ukuran dewan pengawas

syariah, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional.  Dan terdapat satu

variabel tambahan yaitu  kinerja keuangan. Keempat variabel tersebut belum diuji
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sekaligus terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Selanjutnya juga

penelitian ini menggunakan metode penelitian dan alat uji yang berbeda dengan

beberapa penelitian terdahulu. Dan penelitian ini menggunakan periode waktu

2012-2014 sehingga hasil penelitian ini menggambarkan situasi yang lebih terkini.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada

perbankan syariah di Indonesia, maka berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan

Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia ?

2. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic

Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia ?

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan

Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia ?

4. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social

Reporting pada perbankan syariah di Indonesia ?

5. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisasris,

Kepemilikan Institusional, dan Kinerja Keuangan secara bersama-sama

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan

syariah di Indonesia ?
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dewan Pengawas Syariah

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan

syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dewan Komisaris berpengaruh

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di

Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kepemilikan Institusional

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan

syariah di Indonesia.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kinerja Keuangan berpengaruh

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di

Indonesia.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah,

Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Kinerja Keuangan

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengungkapan Islamic Social

Reporting pada perbankan syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai

berikut :

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

Akuntansi yang memilih kosentrasi Akuntansi Syariah, dapat memperoleh

tambahan pengetahuan dan referensi mengenai faktor-faktor yang
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mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan

Syariah.

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

kepada investor dalam menilai kinerja perbankan syariah sehingga dapat

dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi.

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

lebih meningkatkan kinerja perusahaan lagi, sehingga dapat meningkatkan

tanggung jawab sosial di luar perusahaan.

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

memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-masalah

yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai pelaporan

yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah Islamic Social Reporting.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi

tulisan secara keseluruhan.



10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan

dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,

serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodelogi yang digunakan dalam

penelitian, antara lain metode pengumpulan data, metode

pengambilan sampel, metode penelitian, dan teknik pengolahan

data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis interpretasi dari hasil

temuan yang diperoleh selama penelitian. Bab ini bertujuan untuk

menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.


