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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Sofyani, Ulum, Syam, dan Wahyuni (2011) 

Penelitian ini dengan menggunakan metode komparatif, dimana 

penelitian akan difokuskan pada analisis untuk membandingkan antar subjek yang 

berbeda dalam kurun waktu yang sama, yaitu 2009 dan 2010. Objek penelitian 

yang digunakan adalah tiga bank syariah Indonesia dan Malaysia. Menghasilkan 

temuan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial train – average perbankan Islam 

di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia, namun dari semua bank tersebut 

tidak ada satupun yang mencapai kinerja paling bagus. Dikarenakan kinerja sosial 

perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang 

signifikan daripada tahun 2009, yaitu 10%. Sedangkan Malaysia stabil karena 

tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kemudian semua bank syariah 

baik Indonesia maupun Malaysia, masih belum ada satupun yang mencapai angka 

penuh, yaitu implementasi dan pengungkapan Indeks ISR secara 100%.  

Perbedaan dengan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah 

menggunakan komparasi obyek perusahaan di negara Indonesia dan Malaysia dan 

laporan keuangan yang digunakan ialah tahun 2009 – 2010. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan pengungkapan 

dengan ISR (Islamic Social Reporting Index) dan penggunaan 6 kategori 
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pengungkapan yaitu, investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, 

sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi. 

2. Othman dan Thani (2010) 

Penelitian ini dengan menggunakan populasi 100 perusahaan besar di 

Malaysia yang mengungkapkan pada laporan tahunan 2004 – 2006. Kemudian 

yang mengungkapkan secara detail pada laporan tahunan hanya terjaring 56 

perusahaan di Malaysia . Diperoleh kesimpulan bahwa tingkat ISR dalam laporan 

tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian dianggap minim, karena 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di Malaysia belum sepenuhnya 

mengungkapkan dan masih sebagian yang mengungkapkannya. 

Perbedaan dengan penelitian ini, peneliti sebelumnya menggunakan 

obyek perusahaan perbankan yang ada di Negara Malaysia dan laporan keuangan 

yang dipakai adalah tahun 2004 – 2006. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan karakteristik 

pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, yaitu menggunakan 6 

kategori pengungkapan yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga 

kerja, sosial, lingkungan,dan tata kelola organisasi. 

3. Fitria dan Hartanti (2009) 

Penelitian ini menggunakan sampel tiga bank umum syariah dan tiga 

bank konvensional. Menghasilkan temuan bahwa lembaga perbankan 

konvensional pada umumnya mendapat skor lebih tinggi dibandingkan dengan 

lembaga perbankan syariah. Selain itu, bagi institusi perbankan Islam, hasil 

skoring dengan GRI indeks lebih tinggi dari ISR indeks, karena berdasarkan 
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checklist indeks ISR diperoleh hasil bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada tiga bank syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari 

skor maksimal serta indikator – indikator GRI tahun 2006 memiliki rincian yang 

lebih detail dan komprehensif dibandingkan dengan indikator – indikator indeks 

ISR sehingga pengungkapan yang dihasilkan pun sangat terbatas. 

Perbedaan dengan penelitian ini, peneliti sebelumnya menggunakan 

dua metode pengukuran pengungkapan yaitu menggunakan ISR (Islamic Social 

Reporting Index) dan GRI (Global Reporting Initiative). 

 Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan 6 kategori 

pengungkapan tanggung jawab sosial, yaitu investasi dan keuangan, produk dan 

jasa, sosial, tenaga kerja, lingkungan dan tata kelola organisasi. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Legitimasi 

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan 

dalam rangka mengembangkan perusahaan untuk ke depan. Hal itu, dapat 

dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksikan strategi suatu perusahaan, 

terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan 

masyarakat.(Nor Hadi : 2011).  

Menurut Deegan (2002) menyatakan bahwa legitimasi sebagai “ a 

system oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, and in turn to 

have influence upon, the society in which it operaters. Corporate disclosure are 
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considered to represent one important means by witch management can influence 

external perceptions about organisation.” 

Dari definisi diatas adalah mencoba menggeser secara tegas suatu 

perspectif perusahaan kearah sosial. Batasan tersebut mengisyaratkan, bahwa 

legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi perusahaan yang lebih 

menitik beratkan pada masyarakat luas. 

2.2.2 Teori Stakeholder 

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Nor Hadi, 2011). 

Menurut Clakrson (1995) Aktivitas CSR untuk mengakomodasi 

keinginan dan kebutuhan stakeholder sehingga perusahaan dapat berjalan dengan 

baik beserta dengan pemangku kepentingan tersebut. 

 Menurut Adam. C.H (2002) didalam buku Nor Hadi (2011; 94-95), 

bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (social 

setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta 

mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga 

dapat mendukung dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan, yaitu stabilitas 

usaha dan jaminan going concern. 
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2.3 Pengungkapan (Disclosure) 

2.3.1 Definisi 

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran 

informasi (Sudarmaji dan Sularto, 2007), sedangkan menurut Noegraheni (2005) 

menyatakan bahwa bahwa bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan 

merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka untuk melihat kondisi 

perusahaan. Luasnya informasi yang diperoleh tergantung dari pengungkapan 

yang ada pala laporan keuangan perusahaan tersebut.Pengungkapan dapat 

dikaitkan dengan dua aspek, yaitu data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan 

dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data tersebut harus 

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan dikaitkan dengan laporan 

keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus 

memberikan informasi yang cukup jelas mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. 

Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat 

menggambarkan secara tepat kejadian – kejadian ekonomi yang berpengaruh 

terhadap hasil operasi perusahaan tersebut.  

2.3.2 Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) Dan Pengungkapan 

Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Pengungkapan laporan keuangan  perusahaan terbagi menjadi dua, 

yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang 

diharuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan yang 

berlaku di Indonesia adalah peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan 
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yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM dan LK) melalui surat edaran nomor : SE – 03/BL/2011 tentang 

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Publik 

(Hananto, 2009). 

Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan melebih yang telah 

diwajibkan. Menurut Sudarmaji dan Sukanto (2007), pengungkapan sukarela 

merupakan berapa banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan melebihi 

yang telah diwajibkan oleh BAPEPAM dan LK. Pengungkapan sukarela juga 

dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan 

lainnya. Dengan demikian, pengungkapan sukarela yang lebih luas merupakan 

salah satu cara manajer dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

2.3.3 Perbankan Syariah 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam 

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa 

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-

sama, sistem perbankan syariah dan perbankankonvensional secara sinergis 

mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan 

kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.  

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan 

kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi 

perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan 

syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti 
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Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia 

(ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian 

upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang 

mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada 

tingkat nasional (Andri Soemitra, 2012). 

2.3.4 Corporate Social Responsibility 

CSR (Corporate Social Responsibility) menurut UU Nomor 47 tahun 

2012 adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai 

rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar 

dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, 

memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk 

pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas 

masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya 

masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan 

perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-

nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan 

jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability 

perusahaan.(www.bi.go.id) 

Menurut Ghana (2006) di dalam buku Nor Hadi (2011) mendefinisikan 

“ CSR is about capacity building  for sustainable likelihods. It respects cultural 

http://www.bi.go.id/
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differences and finds the business opportunities in building the skills of 

employees, the community and the goverment”.  

Definisi tersebut, bahwa Ghana memberikan penjelasan secara lebih 

dalam, bahwa sesungguhny tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) memberikan kapasitas dalam membangun corporate building 

menuju terjaminnya going concern perusahaan.  
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2.3.5 Islamic Social Reporting 

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan Corporate Social 

Reporting (CSR) dalam dunia bisnis, maka makin meningkat pula keinginan 

untuk membuat pelaporan sosial atau yang sering disebut dengan social reporting. 

Banyak pendapat yang menjelaskan mengenai pengungkapan social reporting. 

Social Reporting merupakan perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang 

merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat 

sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian. Terkait dengan 

hal itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan 

tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak 

hanya berguna bagi pengambil keputusan melainkan juga berguna membantu 

perusahaan Islam dalam memenuhi kewajiban terhadap ALLAH SWT dan 

masyarakat. Kerangka ini disebut dengan Islamic Social Reporting (ISR). Prinsip 

syariah merupakan landasan dasar atas terbentuknya Islamic Social Reporting 

yang komprehensif. Prinsip Syariah dalam Islamic Social Reporting menghasilkan 

aspek – aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama pelaporan 

tanggung jawab sosial perusahaan (Hannifa, 2002). 

Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 50 item pengungkapan 

yang tersusun dalam enam tema sesuai dengan penelitian Haniffa (2002) dan 

dimodifikasi dengan item-item pengungkapan pada penelitian Othman et al. 

(2009). Masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan 

diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 akan 

diberikan apabila sebaliknya. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik 
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menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan. Sehingga nilai terbesar 

adalah 50 dan nilai terkecil adalah 0 untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. 

Berikut rumus untuk menghitung besarnya disclosure level setelah scoring pada 

indeks ISR selesai dilakukan.  

DISCLOSURE LEVEL : Jumlah skor disclosure yang dipenuhi 

      Jumlah skor maksimum 

2.3.6 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan  Islam Social 

Reporting (ISR).  

2.3.6.1 Pengungkapan 6 Indikator  

Menurut Othman dan Thani (2010), mengelompokkan Indeks ISR 

menjadi enam indikator pengungkapan yang masing – masing terdapat berbagai 

item, yaitu: 

1. Investasi dan Keuangan 

Item yang termasuk didalam indikator investasi dan keuangan adalah 

mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang 

terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam, 

serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang 

bermasalah.  

 

2. Produk dan Jasa 

Item – item yang termasuk didalam indikator produk dan jasa adalah 

mengenai kompalin dari nasabah atas ketidaknyamanan dalam pelayanan 

produk dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 
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3. Tenaga Kerja 

Item – item pada indikator ini menekankan pada prinsip – prinsip 

Islam yang meliputi karakteristik pekerja, pendidikan dan pelatihan tenaga 

kerja pada perusahaann tersebut. 

4. Sosial  

Indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat hubungannya 

dengan konsep tanggung jawab sosial. Indikator sosial pada indeks ISR 

sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip 

Islam seperti item saddaqah, waqaf, qard hassan, serta kegiatan amal 

lainnya.  

5. Lingkungan 

Indikator lingkungan pada indeks ISR memiliki item yang berkaitan 

dalam menekankan pengungkapan terhadap aktivitas dan besarnya dana yang 

dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannya. 

6. Tata Kelola Organisasi 

Indikator terakhir dalam indeks ISR yaitu indikator tata kelola 

organisasi. Item pengungkapan terkait transaksi haram (unlawful 

transactions). 

2.3.6.2 Pengungkapan Item – Item Yang Terdapat Pada Enam Indikator 

Menurut Othman dan Thani (2010), mengelompokkan Indeks ISR 

menjadi enam indikator pengungkapan yang masing – masing terdapat 

berbagai item, yaitu: 
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I. INVESTASI DAN KEUANGAN 

1. Aktivitas Riba, meliputi : 

a. Identifikasi aktivitas yang mengandung riba 

b. % dari profit 

2. Gharar 

a. Identifikasi aktivitas yang mengandung gharar 

b. % dari profit 

3. Zakat 

a. Metode yang digunakan 

b. Sumber zakat 

c. Jumlah zakat 

d. Penerima zakat 

e. Opini Dewan Pengawas Syariah mengenai pengumpulan dan penyaluran 

zakat. 

4. Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients. 

a. Identifikasi kebijakan untuk menanggulangi insolvent clients. 

b. Besarnya biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi 

keterlambatan pembayaran. 

c. Opini Dewan Pengawas Syariah terkait dengan izin mengenai biaya 

tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran 

oleh insolvent clients. 

5. Current Value Balance Sheet 

6. Value Added Statements. 



19 
 

II. PRODUK DAN JASA 

1. Status halal atau syariah dalam produk 

2. Pengembangan Produk. 

3. Peningkatan pelayanan  

4. Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap 

peraturan yang berlaku. 

a. Total keluhan konsumen 

b. Penanganan keluhan tersebut baik denda atau uang maupun non uang 

terkait pelanggaran peraturan. 

c. Survei atas kepuasan pelanggaran. 

III. TENAGA KERJA 

1. Karakteristik Pekerjaan. 

a. Jumlah jam kerja dan hari libur. 

b. Remunerasi 

c. Rasio Gaji 

d. Komposisi karyawan berdasarkan kriteria tertentu. 

2. Pendidikan dan Pelatihan. 

a. Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. 

b. Membangun program dan jenjang karir karyawan. 

c. Strategi retensi karyawan 

d. Persentase karyawan untuk menerima pengembangan karir. 

3. Kesempatan yang sama. 

4. Kesehatan dan keselamatan kerja. 
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5. Lingkungan kerja. 

6. Perekrutan khusus. 

IV. SOSIAL 

1. Shodaqoh/Donasi. 

2. Wakaf. 

3. Qard Hasan 

4. Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah. 

5. Pendidikan 

a. Pendidikan Sekolah. 

b. Bantuan pada sekolah dalam bentuk finansial atau non finansial. 

c. Beasiswa. 

6. Bantuan Kesehatan. 

7. Pemberdayaan Ekonomi. 

8. Kepedulian terhadap anak yatim piatu. 

9. Pembangunan atau renovasi masjid. 

10. Kegiatan kepemudaan. 

11. Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain – lain). 

12. Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain – lain. 

V. LINGKUNGAN 
 

1. Kampanye go green. 

2. Konservasi lingkungan. 

3. Perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar atau terancam punah. 

4. Polusi 
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5. Perbaikan dan pembuatan sarana umum. 

6. Audit lingkungan. 

7. Kebijakan manajemen lingkungan. 

VI. TATA KELOLA ORGANISASI 
 

1. Profil dan strategi organisasi. 

2. Struktur Organisasi 

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 

5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. 

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. 

7. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa. 

8. Penanganan benturan kepentingan. 

9. Penerapan fungsi kepatuhan Bank. 

10. Penerapan fungsi audit intern. 

11. Penerapan fungsi audit ekstern. 

12. Batas maksimum penyaluran dana. 

13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 

14. Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya. 

15. Etika perusahaan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 
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