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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Ross Haniffa 

pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “Social Reporting Disclosure: 

An Islamic Perspective”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif 

oleh Rohana Othman, et al (2009) di Malaysia dan saat ini ISR masih terus 

dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat 

banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, diperlukan kerangka 

konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu 

pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu 

perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan 

masyarakat (Zayyinatul dan Agung, 2015). 

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang 

berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar 

pelaporan berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions)yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing 

peneliti berikutnya (Santi Lestari, 2016) . Secara khusus indeks ini adalah 

perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat 

tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran 

perusahaan dalam perspektif spiritual. Namun, apabila dibandingkan dengan 

negara-negara Islam lainnya, perkembangan ISR di Indonesia masih tergolong 
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lambat.Hal ini disebabkan pengungkpan ISR pada perbankan syariah di Indonesia 

masih bersifat sukarela.  Ditambah dengan belum adanya peraturan khusus yang 

mengatur mengenai item-item pengungkapan dalam indeks ISR (Khasanah dan 

Yulianto, 2015).  

Penelitian tentang ISR pun masih sedikit dilakukan di Indonesia. Berbeda 

dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam seperti Malaysia, 

Bahrain, Sudan, Uni Emirat Arab, Palestina, Iran, Kuwait, Qatar dan Bangladesh. 

Dimana indeks ISR sudah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di 

negara-negara tersebut (Fitria dan Hartanti, 2010). Bahkan Asia Tenggara jika 

dibandingkan dengan Negara Malaysia yang mayoritas penduduknya pun rata-rata 

muslim namun memang pertumbuhan ekonomi islam, Indonesia masih jauh di 

bawah negara Malaysia ,Hal ini terlihat dari salah satu kategori pelaporan ISR 

yaitu kinerja sosial.Perbankan syariah di Malaysia menunjukkan kinerja sosial 

Bank Syariah di Malaysia mengalami kenaikan selama tahun 2012-2014 sebesar 

kurang lebih 9%. Sementara di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan 

sebesar 8,5%, Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja sosial ISR di 

Malaysia masih lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. (depokpos.com). 

Teori legitimasi adalah salah satu teori yang mendasari pengungkapan 

CSR dan ISR. Teori legitimasi mengandung arti bahwa organisasi/perusahaan 

secara berkisanambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di 

dalam norma-norma yang dijujung masyarakat dan diterima pihak luar 

(Arifin,2012). Teori legitimasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan 

antara pengungkapan ISR dengan Good Corporate Governance yang dalam hal 
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ini adalahInvestment Account Holders dan kepatuhan syariah. Penggunaan teori 

legitimasi dalam penelitian ini implikasi bahwa kegiatan CSR dan ISR yang 

dilakukan perusahaan dengan ekspektasi untuk mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat. Hal ini berarti apabila perusahaan mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat serta akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan 

datang. 

Fokus penelitian ini adalah mengukur pengaruh leverage, profitabilitas, 

kepatuhan syariah, dan Investmen Account Holders terhadap pengungkapan 

Islamic social reportingpada Bank Umum Syariah. Dalam Islamic Social 

Reporting, Leverage sebagai ukuran untuk menilai resiko struktur pendanaan 

perusahaan ternyata tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung 

jawab sosial secara syariah. Leverage memiliki koefisien regresi positif, artinya 

bahwa bank yang memiliki leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk 

melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan bank yang 

memiliki rasio leverage lebih rendah. Dahawy (2009) dalam Kolsi (2012) 

berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat pendanaan hutang yang tinggi akan 

lebih cermat dibandingkan dengan perusahaan yang mengandalkan pendanaan 

modal. Akibatnya, perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung untuk 

mengungkapkan informasi lebih luas. Penelitian Santi Lestari (2016) 

menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dan 

berbeda dengan penelitian Ali Rama dan Meliawati (2013) yang menunjukkan 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 
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Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan dan untuk melihat keefektifan manajemen suatu perusahaan 

dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Semakin tinggi Profitabilitas 

berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga 

akan semakin luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian 

Santi Lestari (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR dan berbeda dengan penelitian Raditya (2012), 

Widiawati dan Raharja (2012), dan Othman (2009) menunjukkan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ISR. 

Kepatuhan Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 

9/19/PBI/2007 dan Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam 

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank 

Syariah. Jika nilai self assessment pelaksanaanx GCG untuk indikatorx Pelaksanaan 

Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa dalam Perbankan Syariah memperoleh peringkat yang baik atau 

nilai yang kecil yang berarti bahwa bank syariah telah memenuhi aspek kepatuhan 

syariah maka kemampuan perusahaan untuk mengungkapkan laporan 

pertanggungjawaban sosial Islami akan lebih tinggi. Hasil Penelitian Zayyinatul 

dan Agung (2015), menemukan bahwa Kepatuhan syariah  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. 

  Investment Account Holder merupakan struktur kepemilikan pada 

perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah yang dalam penelitian ini 
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diproxykan dengan dana syirkah temporer (Zayyinatul dan Agung, 2015). 

Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara yang formal, namun nasabah tetap 

mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang 

saham (Archer et.,1998 dalam Farook et., 2011). Hal ini disebabkan oleh fakta 

bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh 

melalui pemanfaatan dana nasabah Farook, dkk (2011). Investment Account 

Holders berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR karena jika rasio IAH 

tinggi maka perusahaan akan mengungkapkan ISR lebih luas sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada stakeholdersnya atau dalam hal ini adalah nasabah. 

Hasil Penelitian Zayyinatul dan Agung (2015) menujukkan bahwa IAH 

berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan ISR sedangkan 

Penelitian Farook, dkk (2011) dan Fitriyah dan Oktaviana (2012) menunjukkan 

bahwa IAH tidak berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan ISR. Hal ini 

memperlihatkan pengungkapan ISR di Indonesia tergolong rendah, sehingga bank 

syariah di Indonesia dipih sebagai subyek penelitian. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan jika dilihat dari latar belakang dan 

research gap penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa masih 

mengalami ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, Oleh 

sebab itu penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan Islamic Social Reporting diantaranya variabel Leverage, 

Profitabilitas, Kepatuhan Syariah, dan Investmen Account Holder. Dilakukannya 

penilitian ini di harapkan nasabah dan masyarakat dapat menilai bagaimana 

pengungkapan ISR sebagai bentuk tanggung jawab dan hasil kinerja Bankx Umum 
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Syariah terhadap nasabah secara khusus dan masyarakat secara umum serta untuk 

memberikan kepercayaan  dan kualitas terbaik bagi nasabah. Bank Umum Syariah 

dipilih sebagai subyek penelitian karena adanya fenomena sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan pada periode 2012-2017, karena data yang lebih 

up to date. Berdasarakan penjelasan diatas penitian diberi judul “Pengaruh 

Leverage, Profitabilitas, Kepatuhan Syariah, Dan Investmen Accout Holders 

Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Bank Umum Syariah” 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkanx latar belakangx masalah, hal inix  dapat disimpulkan bahwa 

perumusan masalahnya sebagai berikut :, 

1. Apakah rasio leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting ? 

2. Apakah rasio profitabiitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting ? 

3. Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting ? 

4. Apakah Investmen Account Holders berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh rasio leverage terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting  

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabiitas terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting 

4. Untuk mengetahui pengaruh Investmen Account Holders terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

1.4 ManfaatPenelitian 

Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi peneliti 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa 

pengetahuan dan wawasan baru tentang pengungkapan Islamic Social 

Reporting di Bank Umum Syariah yang diteliti sendiri oleh peneliti dan 

dan dibantu dengan bimbingang dosen pembimbing.  

 

2. Bagi Bank Umum Syariah 

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan  suatu tambahan motivasi 

dan kesadaran bagi Bank Umum Syariah untuk mengungkapkan Islamic 

Social Reporting dalam bentuk tanggung jawab sosial yang berdasarkan 

aturan syariat islam. 
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3. Bagix Akademis 

Dalam hasilx penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dibuat tambahan 

masukan serta memberikan kontribusi terhadap pengembanganx ilmu 

terutama tentang Islamic Social Reporting serta diharapkan dapat 

memberikan refrensi untu penelitix selanjutnya. 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penelitian ini maka 

dapat diuraikan menjadi lima bab yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari 

penelitian serta sistematika penulisan metode penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang selain menjadi 

perbandingan dengan penelitian ini dan berisi pula landasan teori, 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, rancangan 

penelitian, batasan penelitian agar penelitian ini tidak menyimpang 

dari pokok perumusan masalah, berisi pula tentang identifikasi 

variabel baik mengenai variabel dependen maupun variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini, definisi 

operasional mengenai variabel-variabel tersebut, populasi dan 
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sampel yang digunakan pada penelitian ini, Data dan metode 

pengumpulan data untuk mendukung penelitian, beserta teknik 

analisis data yang dijelaskan secara rinci tentang tahap-tahap yang 

akan dilakukan dalam menganalisi data. 

BAB IV       : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang 

menerangkan populasi dari penelitian serta aspek-aspek dari 

sampel yang dianalisis. Kemudian ada analisis data yang 

menjelaskan hasil dari penelitian. Isi yang terakhir memuat 

pembahasan dari hasil analisis data yang dilakukan. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan 

masalah dan pembuktian hipotesis. Kemudian berisi tentang 

keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, 

sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dalam penelitian yang 

akan datang dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian 

yang dilakukan 

.


