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SARI

Khoirudin, Amirul. 2013. “Pengaruh Elemen Good Corporate Governance
terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di
Indonesia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I: Drs. Asrori, MS.  Pembimbing II: Agung Yulianto,
S.Pd., M.Si.

Kata Kunci: Bank Syariah, Good Corporate Governance, Islamic Social
Reporting.

Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang pada
ekonomi konvensional, tetapi berkembang juga pada ekonomi syariah. Selama ini
pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah masih
mengacu pada Global Reporting Initiative Index (GRI), padahal saat ini banyak
diperbincangkan mengenai Islamic Social Reporting yang sesuai dengan prinsip
syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen Good
Corporate Governance terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada
perbankan syariah di Indonesia. Elemen Good Corporate Governance yang
digunakan yaitu ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di
Indonesia. Total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih
dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan
perusahaan dengan metode content analysis. Teknik analisis dari penelitian ini
menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan indeks Islamic
Social Reporting pada tahun 2011. Rata-rata pengungkapan Islamic social
reporting yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah sebesar 55,20%. Ukuran
dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan
berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada
perbankan syariah di Indonesia. Ukuran dewan komisaris terbukti memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada
perbankan syariah di Indonesia, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak
terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada
perbankan syariah di Indonesia.

Saran yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu peneliti
selanjutnya hendaknya menambah variabel independen agar nilai koefisien
determinasi dapat lebih baik. Pemerintah disarankan agar mengeluarkan peraturan
mengenai praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan
prinsip syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah tahun
pengamatan sehingga dapat lebih menggambarkan pengungkapan Islamic social
reporting perbankan syariah di Indonesia.
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ABSTRACT

Khoirudin, Amirul. 2013. “The Influence of Good Corporate Governance
Elements on Islamic Social Reporting Disclosure of Sharia Banking in
Indonesia”. Final Project. Accounting Department, Faculty of Economics,
Semarang State University.
Advisor: Drs. Asrori, MS. Co Advisor: Agung Yulianto, S.Pd., M.Si.

Keywords: Sharia Banking, Good Corporate Governance, Islamic Social
Reporting.

Social responsibility disclosure is not only developed by conventional
economy, but also developed by sharia economy. So far social responsibility
disclosure measurement is still referred to Global Reporting Initiative (GRI)
index, although many recent discussions about Islamic Social Reporting which is
in favor with Sharia Principles. This research aims at identifying the influence of
Good Corporate Governance on Islamic Social Reporting disclosure of sharia
banking in Indonesia. Good Corporate Governance elements used by the study are
Board of Commissioner size and Sharia Supervisory Board size.

The population of this research are all of Islamic banks in Indonesia. Ten
Islamic banks selected by using purposive sampling. This research analyzes the
company’s annual reports by conducting content analysis. The study uses
descriptive and regression analyses.

The result shows that there is an increase of Islamic Social Reporting
index in 2011. Islamic social reporting disclosure average conducted by sharia
banking is 55,20%. The Commissioner Board Size and Sharia Supervisory Board
Size simultaneously influence Islamic social reporting disclosure on sharia
banking in Indonesia. Commissioners Board size affect significantly on Islamic
social reporting disclosure of sharia banking in Indonesia, while Sharia
Supervisory Board size does not affect Islamic Social Reporting of Sharia banking
in Indonesia.

Future research should increase the number of independent variables to
identify better coefficient of determination. The government should issue
regulation regarding to social responsibility practices and disclosure which is in
line with sharia principles. Further research should be conducted by increasing the
number of observation years to provide better description of Islamic social
reporting disclosure of sharia banking in Indonesia.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi stakeholders untuk

mengambil keputusan. Penyampaian informasi melalui laporan keuangan perlu

dilakukan agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dapat

memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Laporan keuangan dapat

digunakan sebagai sumber informasi yang penting mengenai kondisi ekonomi

perusahaan yang berguna untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dengan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu memudahkan investor

untuk mengambil keputusan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai

dengan keinginan investor tersebut.

Informasi yang seringkali diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan

adalah mengenai tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibilty

(CSR). Secara umum, CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk

tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga

menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha,

melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas

setempat di segala aspeknya. Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung

jawab sosial agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut

dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan

mengungkapkan informasi mengenai kontribusi perusahaan terhadap lingkungan,



2

maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa

perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya juga turut memperhatikan dampak

yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Hadi (2011:65) mengemukakan bahwa Social Responsibility dengan

perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan

perusahaan. Hal itu karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan memiliki

dampak positif maupun negatif. Khusus dampak negatif (negative externalities)

memicu reaksi dan protes stakeholder, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran

social responsibility sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan.

Pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan

CSR yaitu dengan mengeluarkan regulasi tentang tanggung jawab sosial (social

responsibility) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c

disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga

diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan

dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur

dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b,

pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk

ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan fungsi sosial juga

dimuat dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II

pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
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Pengungkapan tanggung jawab sosial secara implisit juga telah

terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1

tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan dalam Exposure Draft

PSAK no 20 tahun 2005 tentang Akuntansi Lingkungan.

PSAK No. 1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 dinyatakan  bahwa :

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value
added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor
lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang
menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang
memegang peranan penting”.

Dalam Exposure Draft PSAK nomor 20 tahun 2005 tentang Akuntansi

Lingkungan bagian Pendahuluan paragraf 01 dinyatakan bahwa :

”......perusahaan-perusahaan pada masa kini diharapkan atau
diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan
dan sasaran-sasaran lingkungannya, program-program yang sedang
dilakukan dan kos-kos yang terjadi karena mengejar tujuan-tujuan
ini dan menyiapkan serta mengungkapkan risiko-risiko lingkungan.
Dalam area akuntansi, inisiatif yang telah digunakan untuk
memfasilitasi pengumpulan data dan untuk menigkatkan kesadaran
perusahaan dalam hal terdapatnya implikasi keuangan dari masalah-
masalah lingkungan”.

Perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri dengan melakukan

praktik pengungkapan CSR. Secara tidak langsung CSR dapat menjadi media

promosi bagi perusahaan untuk memperkuat citra positifnya kepada masyarakat.

Hadi (2011:156) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan sejumlah

keuntungan dengan melakukan pengungkapan atas biaya sosial yang telah

dikeluarkan perusahaan, antara lain: (1) menunjukkan kepedulian terhadap
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lingkungan dan masyarakat sekitar; (2) transparansi; (3) wujud social

responsibility; (4) membangun image perusahaan; (5) membangun image terhadap

mutual fund dan shareholder; (6) mendukung tingkat kembalian investasi; (7)

membangun image terhadap investor supaya investasi saham lebih aman.

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari

implementasi konsep Good Corporate Governance (GCG), yang prinsipnya

antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan

stakeholders-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang

aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan

(Utama 2007). Terkait dengan pelaksanaan CSR, Sudana dan Arlindania (2011)

menyatakan bahwa CSR dapat dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di

bawah divisi human resource development atau public relation. CSR bisa pula

dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan,

namun tetap bertanggungjawab kepada CEO atau kepada dewan direksi.

CSR tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional, tetapi berkembang

juga pada ekonomi syariah. Bahkan ekonomi syariah sudah mempunyai konsep

CSR sebelum dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan

syariah. Konsep tersebut diwujudkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana

zakat dan kebajikan. Seperti yang dikemukakan Widiawati dan Raharja (2012)

bahwa konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan

yang menjalankan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan

perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara

Islami.
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Institusi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah seharusnya

mempunyai komitmen kuat dalam mengembangkan program CSR. Karena bank

syariah tidak dibentuk hanya berorientasi pada profit saja tetapi juga untuk

membantu mensejahterakan masyarakat. Yusuf (2010) menyatakan bahwa

program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi

masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi

masyarakat.

Tahun 2008 pemerintah menerbitkan UU No. 21 tentang Perbankan

Syariah. UU ini menjadi payung hukum bagi sektor perbankan syariah. Hadirnya

UU perbankan syariah sangat diharapkan mampu memacu peningkatan peran dan

kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan

masyarakat, serta pembukaan lapangan kerja melalui program sosial. Beberapa

Bank Syariah telah melakukan pengungkapan CSR sebelum terbitnya Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berikut diantaranya:

Tabel 1.1
Bank Syariah yang Mengungkapkan CSR tahun 2007-2008

No. Nama Bank
Pengungkapan CSR

2007 2008

1. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia  

2. PT. Bank Syariah Mandiri  

3. PT. Bank Syariah Mega Indonesia X 

Sumber: Annual Report Bank Umum Syariah 2007-2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebelum diterbitkannya

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, beberapa bank

syariah telah memiliki kesadaran untuk mengungkapkan CSR. Alasan
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pengungkapan CSR karena perbankan syariah menganggap bahwa CSR

merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan usaha perusahaan untuk

mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejalan dengan prinsip-

prinsip dasar perekonomian syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang maju pesat,

menjadikan penelitian tentang CSR pada bank syariah diperlukan. Statistik

perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Januari 2013

menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin luas tersebar di seluruh Indonesia

dengan 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan jumlah kantor 1.780 unit, 24 Unit

Usaha Syariah (UUS), serta 158 BPRS. Total aset perbankan syariah telah

mencapai Rp 193,110 triliun.

Haniffa (2002) menyatakan bahwa selama ini pengukuran CSR disclosure

pada perbankan syariah masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index

(GRI). Padahal saat ini banyak diperbincangkan mengenai Islamic Social

Reporting yang sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti-peneliti ekonomi syariah

saat ini banyak yang menggunakan Islamic Social Reporting Index (ISR) untuk

mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR berisi item-item standard

CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for

Islamic Financial Institutions). Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa

indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan

CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

Indeks ISR pertama kali dikembangkan oleh Haniffa (2002) yang

kemudian dikembangkan oleh Othman et al. (2009). Haniffa (2002) menyatakan
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bahwa terdapat keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh

lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual Islamic

Social Reporting.

Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan

syariah masih terbatas. Harahap (2002) meneliti tentang pengungkapan nilai-nilai

Islam pada Bank Muamalat Indonesia dengan melakukan analisis terhadap

laporan tahunannya tahun 1993-2000. Penelitian tersebut membandingkan

pengungkapan yang digunakan pada akuntansi konvensional dengan

pengungkapan yang berdasar pada standar AAOIFI. Penelitian tersebut

menunjukkan hasil bahwa Bank Muamalat Indonesia masih menggunakan standar

akuntansi konvensional yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan

Abdullah et.al (2011) melakukan penelitian mengenai pengungkapan pelaporan

tanggung jawab sosial yang berfokus pada laporan dewan pengawas syariah dan

pelaporan zakat pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya

pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah di kedua negara masih terbatas.

Widiawati dan Raharja (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Islamic social reporting perusahaan yang terdapat

pada daftar efek syariah tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

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

signifikan terhadap ISR.

Faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan Islamic social reporting

antara lain adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah

anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring 2005). Dewan
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komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan

petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen.

Manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing

perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi

manajemen (FCGI 2001). Dewan komisaris bertugas mengawasi perusahaan dan

menyampaikan semua informasi kepada stakeholders, termasuk informasi

pengungkapan tanggung jawab sosial. Terkait dengan pengungkapan informasi

oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan

semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan

Islamic social reporting akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi

yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Hal ini berdasar pada

penelitian yang dilakukan pada perusahaan konvensional oleh Sembiring (2005)

yang menunjukkan hasil bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat

pengungkapan CSR.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi ISR adalah ukuran dewan

pengawas syariah. Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota

dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank

Indonesia No.11/33/PBI/2009, dewan pengawas syariah adalah dewan yang

bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan

bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah merupakan

badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas

kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek

operasional bank syariah. Farook dan Lanis (2005) meneliti transparansi
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pengungkapan CSR perbankan syariah di seluruh dunia. Penelitian tersebut

menemukan bahwa Islamic Governance (sebagai proksi corporate governance di

bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial. Dalam variabel Islamic Governance tersebut dibahas

mengenai dewan pengawas syariah yang turut mempengaruhi pengungkapan

CSR. Sedangkan Rizkiningsih (2012) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pengungkapan Islamic social reporting pada bank syariah di

Indonesia, Malaysia dan negara-negara Gulf Cooperation Council menunjukkan

bahwa Islamic Governance tidak mempengaruhi pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Islamics social reporting (ISR) adalah

hal yang penting bagi perbankan syariah untuk memperlihatkan kepada

masyarakat menegenai kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip syariah.

Penelitian ini dilakukan karena tidak konsistennya hasil dari penelitian-penelitian

terdahulu mengenai pengungkapan Islamic social reporting. Selain itu, penelitian

mengenai pengaruh Corporate Governance terhadap Islamic social reporting

masih sangat jarang dilakukan di Indonesia.

Penelitian ini fokus pada elemen corporate governance secara struktural

dan bukan fokus pada mekanisme corporate governance. Dalam PBI Nomor

11/33/PBI/2009 telah diatur struktur corporate governance yang diwajibkan bagi

bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Struktur yang dimaksud

adalah elemen-elemen fungsional yang membentuk pelaksanaan keadaan good

corporate governance pada suatu perbankan syariah. Contoh elemen struktur CG

antara lain adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mencoba menguji

pengaruh elemen corporate governance terhadap pengungkapan ISR pada

perbankan syariah. Untuk membedakan dengan penelitian yang lain, maka penulis

menggunakan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel

independen. Dimana keduanya termasuk manajemen puncak yang bertugas

melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah. Selain itu Dewan

Pengawas Syariah merupakan elemen CG yang hanya terdapat pada institusi

keuangan syariah. Kemudian digunakan Islamic Social Reporting (ISR) untuk

mengukur CSR yang diyakini sebagai standar pengungkapan CSR yang sesuai

dengan perspektif Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Elemen Good

Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada

Perbankan Syariah di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi

rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah

dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)

perbankan syariah di Indonesia?

2. Apakah ukuran Dewan Komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan

Islamic Social Reporting (ISR) perbankan syariah di Indonesia?
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3. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah dapat mempengaruhi

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) perbankan syariah di

Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini menganalisis

pengaruh struktur elemen good corporate governance yang terdiri dari dewan

komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan Islamic social

reporting pada perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bukti empiris pengaruh ukuran Dewan Komisaris dan ukuran

Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan Islamic social reporting

perbankan syariah di Indonesia.

2. Mengetahui bukti empiris pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap

pengungkapan Islamic social reporting perbankan syariah di Indonesia.

3. Mengetahui bukti empiris pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah

terhadap pengungkapan Islamic social reporting perbankan syariah di

Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan akuntansi mengenai bagaimana

struktur elemen good corporate governance dapat mempengaruhi
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pengungkapan Islamic social reporting dalam laporan tahunan perbankan

syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan tentang penerapan good corporate governance

pada laporan tahunan perbankan syariah.

b. Sebagai penambah informasi bagi pengguna jasa perbankan syariah untuk

dapat mengetahui penerapan good corporate governance dan pelaporan

Islamic social reporting perbankan syariah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor yang dianggap penting penting

bagi perusahaan untuk terus bertahan dan mengembangkan perusahaan ke depan.

O’Donovan (Hadi, 2011:87) menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat

sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang

diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Organisasi memainkan peranan penting dalam masyarakat dan mempunyai

tanggung jawab untuk diakui keberadaannya di dalam masyarakat (Farook dan

Lanis 2005). Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai

konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator

perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi

legitimasi perusahaan (Lindblom dalam Hadi, 2011:88).

Gray et.al, (Hadi, 2011:88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan:

“.....a systems-oriented view of organization and society…permits us
to focus on the role of information and disclosure in the relationship
between organizations, the state, individuals and group”.

Dari definisi tersebut diketahui bahwa legitimasi adalah sistem

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat

(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu



14

sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan

harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Dowling dan Pfeffer (Hadi, 2011:91) menyatakan bahwa terdapat dua

dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas

organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai di

masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan

nilai sosial.

Dengan mengungkapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh

legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka

panjang (Kiroyan dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Pengungkapan informasi

CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk

membangun, mempertahankan, dan meligitimasi kontribusi perusahaan dari sisi

ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker dalam Sayekti dan Wondabio, 2007).

Pattern (Hadi, 2011:92) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan

oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan

cara:

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik.

2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan

dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang masyarakat.

3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan

masalah tanggung jawab sosial (social responsibility).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa teori legitimasi adalah salah

satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Teori legitimasi dapat digunakan
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untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur good corporate governance, dalam

hal ini adalah dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dengan

pengungkapan CSR perbankan syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas

syariah dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk

mengungkapkan CSR agar regulasi dari BI terpenuhi serta menjalankan fungsi

bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraaan ekonomi bagi masyarakat.

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa

program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai

positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan mendapatkan

legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan

berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada

masa datang.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Pengertian dan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Akhir-akhir ini publik menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas

perusahaan sebagai bentuk penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari GCG, yang

sekarang ini menjadi trend terkait dengan isu tentang lingkungan.

Program CSR menjadi penting saat perusahaan melakukan eksploitasi

sumber daya baik itu besar maupun kecil. Dengan adanya eksploitasi itu maka

perusahaan harus memikirkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan

sehingga ada keseimbangan.
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Ada banyak definisi tentang CSR, The World Business Council for

Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional

mendefinisikan CSR sebagai berikut:

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by
business to behave ethically and contribute to economic development
while improving the quality of life of the workface and their families as
well as of the local community and society at large”.

Dari definisi tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu

komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan

kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan karyawan,

keluarga mereka, komunitas setempat serta masyarakat luas untuk meningkatkan

kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat.

Post (Hadi, 2011:61) menyatakan bahwa ragam tanggung jawab

perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) economic responsibility; (2) legal

responsibility; dan (3) social responsibility.

Economic responsibility, keberadaan perusahaan ditujukan untuk

meningkatkan nilai bagi shareholder, seperti: meningkatkan keuntungan (laba),

harga saham, pembayaran dividen, dan jenis lainnya. Di samping itu, perusahaan

juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat

mengembalikan pinjaman berikut interest yang dikenakan.

Legal responsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan

memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundangan.
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Social responsibility, merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap

lingkungan dan para pemangku kepentingan. Social responsibility menjadi satu

tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama

ketika terjadi externalities dis-economic.

Perusahaan berusaha memberikan kontribusinya terhadap lingkungan dan

sosial kedalam operasinya melalui CSR. Darwin (Anggraini 2006) menyatakan

bahwa operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen

dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen

pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

David (Hadi, 2011:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial

(social responsibility) menjadi tiga, yaitu:

1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan

aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa

depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan

sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan

kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar

pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya

agar tetap memeperhatikan generasi masa datang.

2. Accountability, adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas

aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktiivitas

perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini

menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal

dan eksternal.
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3. Transparency, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal.

Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman,

khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari

lingkungan.

Perkembangan pengungkapan CSR semakin berkembang sampai saat ini,

John Eklington (1997) mengemukakan konsep “The Triple Bottom Line” yang

menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu tidak hanya

memikirkan profit tapi juga harus memberikan kontribusi pada masyarakat

(people) serta aktif dalam melestarikan lingungan (planet). Hadi (2011:56)

menyatakan bahwa konsep Triple Bottom Line telah mengaitkan antara dimensi

tujuan dan tanggung jawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder.

Konsep CSR juga terdapat dalam Islam. Ahmad dalam Fitria dan Hartanti

(2010) menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan

syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur’an dan sunnah,

sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan

lingkungan dan sesamanya.

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang menjalankan

operasionalnya sesuai syariah. Dusuki dan Dar (2005) menyatakan bahwa pada

perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan

mengingat beberapa faktor yaitu perbankan syariah berlandaskan syariah yang

beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggung jawab sosial dan adanya

prinsip atas ketaaatan pada perintah Allah dan khalifah.



19

Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic

Financial Institutions), CSR dalam perspektif Islam adalah segala kegiatan yang

dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius,

ekonomi, hukum, etika dan discretionary responsibilities sebagai lembaga

finansial intermediary baik itu bagi individu maupun bagi institusi. Tanggung

jawab religius yaitu kewajiban bagi institusi finansial  Islam untuk  mematuhi

hukum Islam pada semua kegiatan operasionalnya. Tanggung jawab ekonomi

yaitu kewajiban bank syariah untuk mematuhi kelayakan ekonomi secara efisien

dan menguntungkan. Tanggung jawab hukum yaitu kewajiban institusi finansial

Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara beroperasinya

institusi tersebut. Tanggung jawab etika yaitu menghormati masyarakat, norma

agama dan kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum. Discretionary

responsibilities mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh pemegang saham

bahwa institusi finansial Islam akan melaksanakan peran sosialnya dalam

mengimplementasikan cita-cita Islam.

2.2.2 Islamic Social Reporting (ISR)

Saat ini tuntutan publik agar perusahaan melakukan dan mengungkapkan

CSR cukup tinggi, ini terjadi karena kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

CSR. Seperti dikemukakan oleh Fitria dan Hartanti (2010) bahwa tanggung jawab

sosial (CSR) merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di

Indonesia, dimana fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren

mengenai praktek CSR dalam bisnis.
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Anggraini (2006), menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk

memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel, serta tata

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan

untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa

regulasi, antara lain pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang

menyarankan perusahaan agar mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial

dan lingkungan sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) nomor 1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah
(added value statement), khusunya bagi industri dimana faktor-
faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi
industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna
laporan yang memegang peranan penting.”

Pemerintah Indonesia turut mendukung praktik dan pengungkapan CSR

yaitu dengan mengeluarkan regulasi tentang tanggung jawab sosial (social

responsibility) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c

disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga

diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan

dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur

dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b,
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pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk

ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Praktek CSR umumnya dilakukan oleh perusahaan manufaktur maupun

pertambangan. Akan tetapi karena CSR telah menjadi trend global, maka

perbankan juga ikut melaksanakan program CSR. Program CSR tidak hanya

dilakukan oleh perbankan konvensional, tetapi dilakukan juga oleh perbankan

syariah.

Perkembangan yang pesat dari perbankan syariah di Indonesia membuat

pemerintah perlu mengeluarakan regulasi mengenai CSR khusus bagi perbankan

syariah. Regulasi tersebut adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan

syariah. Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha

Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa bank syariah dan UUS dapat

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana

yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian pada ayat (3)

disebutkan bahwa bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pegelola wakaf (nazir)

sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Menurut Setiawan (2009), bahwa selain penghimpunan dan penyaluran

zakat dan wakaf, bank syariah juga memiliki produk pembiayaan qard (dana

kebajikan). Produk ini juga dapat dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab

sosial bank syariah yang tidak dapat diperoleh dari bank konvensional.
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Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia mengacu pada

standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting Initiatives). Ikatan

Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau

sekarang dikenal Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar

yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia

Sustainability Report Award (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut

serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report. Standar

GRI dipilih karena memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja

ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan

kualitas, rigor, dan pemanfaatan sustainability reporting.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung

jawab sosial pada perbankan syariah, peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini

banyak yang menggunakan Islamic Social Reporting Index (ISR) untuk mengukur

CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal

dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

Menurut Fitria dan Hartanti (2010) Indeks ISR adalah indeks yang berisi

item-item standard CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing

Organization for Islamic Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan

lebih lanjut oleh peneliti-peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya

diungkapkan oleh suatu entitas Islam.

Indeks ISR pertama kali dikembangkan oleh Haniffa (2002) yang

kemudian dikembangkan oleh Othman et al. (2009). Haniffa (2002) menyatakan

bahwa terdapat keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh
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lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual Islamic

Social Reporting.

Social reporting adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang

merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat

sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian (Haniffa, 2002).

Menurut Maali (2006) ada beberapa hal yang penting dalam social

reporting dalam perspektif Islam yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas,

keadilan sosial dan kepemilikan sosial. Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh

antara hubungan individu perusahaan dengan Allah. Hal ini berdasarkan tauhid,

yang menegaskan bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada

Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya.

Keadilan sosial yang dimaksud Maali (2006) adalah berlaku adil kepada siapa

pun. Konsep keadilan sosial meliputi keadilan kepada karyawan, pelanggan dan

seluruh anggota masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Kemudian yang

penting dalam ISR adalah konsep kepemilikan. Islam mengakui adanya

kepemilikan individu, tetapi pada hakekatnya segala sesuatu adalah milik Allah

SWT sehingga pemilik bertanggung jawab menggunakan sumber daya yang

dimilikinya sesuai perintah Allah SWT dan bertujuan memberikan manfaat bagi

ummat.

Penelitian ini menggunakan indeks Islamic social reporting yang

digunakan oleh Rizkiningsih (2012) yang merupakan adaptasi dari penelitian

Othman et.al (2009) dengan beberapa penyesuaian.
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Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari enam tema. Tema yang

pertama adalah finance and investment theme. Tema ini berisi mengenai kegiatan

keuangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Indikatornya antara lain

kegiatan yang mengandung riba (contoh: beban bunga dan pendapatan bunga),

kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar) termasuk di dalamnya unsur

judi, zakat (jumlah dan penerimanya), kebijakan atas pembayaran tertunda dan

penghapusan hutang tak tertagih, kegiatan investasi (secara umum) serta proyek

pembiayaan (secara umum). Item tema finance and investment theme dapat dilihat

pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Indeks ISR Finance and Investment Theme

A Finance and Investment Theme Sumber

1 Kegiatan yang mengandung Riba Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

2 Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan
(gharar)

Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

3 Zakat (jumlahnya dan penerima zakatnya) Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

4 Kebijakan atas pembayaran tertunda dan
penghapusan piutang tak tertagih Othman et.al (2009)

5 Kegiatan investasi (secara umum) Haniffa (2007)

6 Proyek pembiayaan (secara umum) Haniffa (2007)
Sumber: Rizkiningsih (2012) pada lampiran 1

Tema indeks ISR yang kedua adalah product and service theme. Tema ini

berisi tentang produk dan pelayanan perusahaan. Indikatornya adalah persetujuan

DPS untuk suatu produk baru, definisi setiap produk dan pelayanan atas keluhan

konsumen. Item tema product and service dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:
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Tabel 2.2
Indeks ISR Product and Service Theme

B Product and Service Theme Sumber

1 Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk suatu
produk baru Haniffa (2007)

2 Definisi setiap produk Haniffa (2007)

3 Pelayanan atas keluhan konsumen Haniffa (2007)
Sumber: Rizkiningsih (2012) pada lampiran 1

Tema indeks ISR yang ketiga adalah employee theme. Tema ini terdiri dari

sebelas item yang menjelaskan mengenai perlakuan perusahaan terhadap

karyawan yang dipekerjakan. Item nya antara lain jam kerja, hari libur, tunjangan,

renumerasi, pengembangan SDM, kesetaraan hak pria dan wanita, keterlibatan

karyawan, kesehatan dan keselamatan, lingkungan kerja, karyawan dari kelompok

khusus serta tempat beribadah yang memadai bagi karyawan. Item tema karyawan

dapat dilihat pada tabel 2.3.
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Tabel 2.3
Indeks ISR Employee Theme

C Employee Theme Sumber
1 Jam kerja karyawan Othman et.al (2009)

2 Hari libur Othman et.al (2009)

3 Tunjangan karyawan Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

4 Renumerasi karyawan Othman et.al (2009)

5 Pendidikan dan pelatihan karyawan
(Pengembangan Sumber Daya Manusia) Othman et.al (2009)

6 Kesetaraan hak antara pria dan wanita Othman et.al (2009)

7 Keterlibatan karyawan Othman et.al (2009)

8 Kesehatan dan keselamatan karyawan Othman et.al (2009)

9 Lingkungan kerja Othman et.al (2009)

10 Karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat
fisik atau mantan pengguna narkoba) Othman et.al (2009)

11 Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan Othman et.al (2009)
Sumber: Rizkiningsih (2012) pada lampiran 1

Tema keempat adalah Society (Community Involvement) Theme. Tema ini

berisi sepuluh item mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa item dalam tema ini sudah sesuai dengan prinsip syariah antara lain

yaitu pemberian donasi (sadaqoh), wakaf dan pinjaman untuk kebaikan (Qard

Hasan). Item secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.
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Tabel 2.4
Indeks ISR Society (Community Involvement) Theme

D Society (Community Involvement) Theme Sumber

1 Pemberian donasi (sadaqoh) Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

2 Wakaf Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

3 Pinjaman untuk kebaikan (Qardh Hassan) Maali et.al (2003),
Othman et.al (2009)

4 Sukarelawan dari kalangan karyawan Othman et.al (2009)

5 Pemberian beasiswa sekolah Othman et.al (2009)

6 Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah Othman et.al (2009)

7 Pengembangan generasi muda Othman et.al (2009)

8 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Othman et.al (2009)

9 Kepedulian terhadap anak-anak Othman et.al (2009)

10 Menyokong kegiatan sosial
kemasyarakatan/kesehatan/olahraga Othman et.al (2009)

Sumber: Rizkiningsih (2012) pada lampiran 1

Environtment theme merupakan tema kelima dalam indeks ISR dalam

penelitian ini. Tema ini terdiri dari lima item yang berisi mengenai hubungan

perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tema ini menjelaskan apakah

perusahaan mencemari lingkungan atau tidak, apakah perusahaan melakukan

konservasi lingkungan atau tidak, apakah perusahaan turut melakukan pendidikan

lingkungan hidup dan sistem manajemen lingkungan. Secara lengkap item dari

environtment theme dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.5
Indeks ISR Environment Theme

E Environment Theme Sumber
1 Konservasi lingkungan hidup Othman et.al (2009)

2 Tidak membuat polusi lingkungan hidup Othman et.al (2009)

3 Pendidikan mengenai lingkungan hidup Othman et.al (2009)

4 Penghargaan/sertifikasi lingkungan hidup Othman et.al (2009)

5 Sistem manajemen lingkungan Othman et.al (2009)
Sumber: Rizkiningsih (2012) pada lampiran 1

Tema indeks ISR yang terakhir adalah corporate governance theme. Tema

ini terdiri dari tiga belas item yang menjelaskan bagaimana tata kelola perusahaan

yang dilakukan. Pada tema ini terdapat juga item tentang status kepatuhan

perusahaan terhadap prinsip syariah, kemudian terdapat juga struktur kepemilikan

saham perusahaan serta kebijakan anti korupsi yang dilakukan perusahaan. Selain

itu tema ini berisi apakah perusahaan mengungkapkan rincian nama, profil,

rincian tanggungjawab serta pernyataan mengenai renumerasi manajemen dan

dewan pengawas syariah. Secara lengkap item dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut

ini.
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Tabel 2.6
Indeks ISR Corporate Governace Theme

F Corporate Governance Theme Sumber
1 Status kepatuhan terhadap syariah Othman et.al (2009)

2 Rincian nama direksi/manajemen Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

3 Profil jajaran direksi/manajemen Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

4 Rincian tanggung jawab manajemen Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

5 Pernyataan mengenai renumerasi manajemen Othman et.al (2009)

6 Jumlah pelaksanaan rapat manajemen Othman et.al (2009)

7 Rincian nama dewan pengawas syariah Othman et.al (2009)

8 Profil dewan pengawas syariah Othman et.al (2009)

9 Rincian tanggung jawab dewan pengawas syariah Othman et.al (2009)

10 Pernyataan mengenai renumerasi dewan pengawas
syariah Othman et.al (2009)

11 Jumlah pelaksanaan rapat dewan pengawas
syariah Othman et.al (2009)

12 Struktur kepemilikan saham Othman et.al (2009)

13 Kebijakan anti korupsi Othman et.al (2009)
Sumber: Rizkiningsih (2012) pada lampiran 1

2.3 Good Corporate Governance (GCG)

2.3.1 Pengertian dan Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk

memastikan kepada pihak penyandang dana (principal/investor) bahwa dana

yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien (Setyapurnama dan

Norpratiwi 2007). Tanpa adanya penerapan corporate governance yang efektif,

perbankan syariah akan sulit untuk bisa memperluas jaringan, meningkatkan

skim pembiayaan syariahnya dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif

(Saptia 2012).
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Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang

Pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Good

Corporate Governance yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola

Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional),

dan kewajaran (fairness). Sedangkan Forum for Corporate Governance in

Indonesia (FCGI 2001) mendefiniskan Corporate Governance sebagai berikut:

“Seperangkatperaturan yang mengatur hubungan antara pemegang,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.
Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”

Hasan (Saptia 2012) mendefinisikan corporate governance dalam

perspektif Islam sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan dengan mengupayakan tercapaianya tujuan perusahaan melalui

perlindungan atas hak dan kepentingan semua stakeholder.

Salah satu bagian terpenting dalam GCG di perbankan adalah komitmen

penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk

melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu seluruh karyawan wajib untuk

menjunjung tinggi prinsip GCG yang menganut prinsip keterbukaan

(transparency), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan

ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan

strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang

pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan
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yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif dan

bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan

(independency), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness) atau biasa

disingkat dengan TARIF (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Lebih lanjut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

menjelaskan bahwa dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparency)

a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai,

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh

stakeholders sesuai dengan haknya.

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-

hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi

perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,

pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif,

pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan

pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta

kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban

untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang
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berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi

tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (Accountability)

a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing

organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi

perusahaan.

b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya

dalam pelaksanaan GCG.

c. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam

pengelolaan bank.

d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan

ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan

(corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki

rewards and punishment system.

3. Tanggung Jawab (Responsibility)

a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada

prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

b. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang

baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung

jawab sosial.
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4. Independensi (Independency)

a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh

stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak

serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

b. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala

tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness)

a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders

berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).

b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk

memberikan masukan dan  menyampaikan pendapat bagi kepentingan

bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip

keterbukaan.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin

bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai

aktivitas sosialnya (Anggraini 2006). Berikut adalah manfaat yang diperoleh

apabila menerapkan GCG, yaitu:

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang

saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai

akibat penyalahgunaan wewenang (wrong doing), ataupun berupa biaya

pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
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2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari

pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana

atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring

dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra

perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan)

dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan

berbagaistrategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya

mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal

dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran

dan kesejahteraan (www.madani-ri.com).

Manfaat GCG bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka

panjang. FCGI (2001) juga menjelaskan manfaat yang akan diperoleh apabila

menerapkan GCG, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga

dapat lebih meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di

Indonesia.
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4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

2.3.2 Implementasi Good Corporate Governance (GCG)

Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut

berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)

yang diawal tahun 2005 di ubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance

telah menerbitkan pedoman GCG pada bulan Maret 2011 (Kaihatu 2006).

KNKCG berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia

mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah

diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG,

banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan

prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena

dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang

menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu,

kewajiban penerapan  prinsip GCG seharusnya  mempunyai pengaruh yang positif

terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

Perbankan Syariah memiliki peraturan tersendiri mengenai pelaksanaan

good corporate governance, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

11/33/PBI/2009. Terbitnya peraturan ini diharapkan mampu memperkuat industri

perbankan syariah menjadi industri yang sehat dan tangguh. Kemudian peraturan

ini juga memperjelas bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan

syariah berbeda dengan pelaksanaan GCG di perbankan konnvensional, dimana

pelaksanaan GCG perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (Sharia
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Compliance). Dengan dilaksanakannya GCG di perbankan syariah diharapkan

mampu melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada industri

perbankan syariah.

Menurut Choudhury dan Hoque (Saptia 2012), terdapat empat prinsip dan

instrumen yang mengatur tata kelola perusahaan, yaitu Tauhid melalui (1) proses

interaktif, integratif dan evolusi untuk berinteraksi dengan faktor lingkungan; (2)

prinsip keadilan; (3) prinsip sumber daya yang produktif dalam sosial; dan (4)

prinsip kegiatan ekonomi.

Isfandayani (2012) menyatakan bahwa GCG mempunyai pilar-pilar

mekanisme supaya sistem GCG efektif. Pilar-pilar tersebut adalah:

a. Peran dan tanggung jawab DPS harus dioptimalkan untuk memberikan

keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak

melanggar kaidah-kaidah syariah.

b. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen

resiko yang tangguh untuk mendeteksi dan menghindari terjadinya salah

kelola dan penipuan maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank

syariah.

c. Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk

memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga harus

bekerjasama dan mengorelasikan pekerjaannya dengan DPS dan auditor



37

internal untuk mendapatkan keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan

telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai.

d. Transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM

harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah.

e. Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai

dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim

pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah.

Mustapha dan Salleh (Saptia 2012) menyatakan bahwa konsep corporate

governance dalam perspektif Islam lebih menekankan pada tiga prinsip

governance yang paling utama, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi dan

kepercayaan dalam tata kelola perusahaan.

2.4 Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan

komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat

kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang

perseroan terbatas.

Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat

bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat

mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan

kritis (KEP-117/M-MBU/2002/ Pasal 16 ayat 1).
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Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan wewenang yang

dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk

menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Dengan mengungkapkan

informasi sosial perusahaan, image perusahaan akan semakin baik (Gray et al.,

dalam Anggraini 2006).

Terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme

pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu (FCGI, 2001):

1. Sistem Satu Tingkat atau One Tier System.

Sistem ini berasal dari sistem hukum anglo saxon, dalam sistem ini

perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya

merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur

Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan paruh waktu

(Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menganut One Tier System

adalah Amerika Serikat dan Inggris.

Gambar 2.1 Struktur Board of Directors dalam One Tier System

Sumber : FCGI

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

DEWAN DIREKSI

DIREKTUR
EKSEKUTIF

DIREKTUR
NON-EKSEKUTIF
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2. Sistem Dua Tingkat atau Two Tier System.

Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini

perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas

(Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Anggota

Dewan Direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan

pengawas (Dewan Komisaris). Dewan Komisaris terutama

bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-

negara yang menganut sistem ini adalah Denmark, Jerman, Belanda,

Jepang dan Indonesia.

Gambar 2.2 Struktur Two Tiers System yang Berkembang di Indonesia

Sumber : FCGI

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan

Komisaris merupakan suatu  mekanisme  mengawasi  dan  mekanisme untuk

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Tugas-tugas utama

Dewan Komisaris (www.cic-fcgi.org) meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana

kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha;

menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan;

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dewan
Komisaris

Dewan
Direksi
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serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.

Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha

untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (accountability);

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan

penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan

anggota Dewan Direksi yang transparan (transparency) dan adil (fairness);

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat

manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk

penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas

ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham

(fairness);

4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana

perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi dan

pertanggung jawaban (responsibilitiy) atas hal ini;

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan

(OECD Principles of Corporate Governance). Proses keterbukaan

(transparency) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu

dan jelas.

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada
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informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam

perusahaan, maka dewan direksi bertanggung  jawab untuk menyampaikan

informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (KNKG 2006).

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5)

dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib

memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Maka, jumlah

dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus

menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan

efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris ada dua jenis yaitu komisaris independen dan komisaris

non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal

dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris

yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai

hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota

Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan,

untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG 2006).

Menurut peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum

Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di bursa yaitu jumlah komisaris independen

minimum 30%. Lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan

perusahaan yang baik (good corporate governance), perusahaan tercatat wajib

memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan

jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan
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ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah

seluruh anggota komisaris.

Beberapa peneliti terdahulu menyertakan variabel dewan komisaris dalam

penelitiannya. Sembiring (2005) yang melakukan penelitian mengenai size,

profile, profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris, leverage terhadap

praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap

pengungkapan sosial. Utami (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh

ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional,

kepemilikan asing, dan umur perusahaan terhadap corporate social responsibility

disclosure pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek

indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh

terhadap corporate social responsibility disclosure. Nurkhin (2009) meneliti mengenai

pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, profitabilitas, dan

ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris

memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan

menyampaikan semua informasi kepada stakeholders, termasuk informasi

pengungkapan tanggung jawab sosial. Terkait dengan pengungkapan informasi

oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan

semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan
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ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat

disembunyikan oleh manajemen.

2.5 Dewan Pengawas Syariah

Upaya untuk memastikan bahwa praktik-praktik dan kegiatan bank-bank

syariah tetap berada pada koridor etika Islam, bank syariah diharapkan untuk

membentuk Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board), yang terdiri

dari yurisprudensi Islam, yang bertindak sebagai penasihat kepada bank (Saptia

2012). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi

kepentingan stakeholder terhadap kepatuhan syariah. DPS terdiri dari para ahli

dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi

aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas

Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada

Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menurut ketentuan GCG yang

ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang-

kurangnya sebanyak dua orang.

DPS merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang

dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan DPS dibuat untuk meyakinkan

stakeholder bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai

dengan prinsip syariah.
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Tugas dan Tanggung Jawab DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

No.11/33/PBI/2009 pada pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas

Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-

prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;

2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan

fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;

3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Bank; dan

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja

Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Sedangkan menurut Grais dan Pellegrini (Saptia 2012) peranan DPS pada

dasarnya meliputi lima bidang utama, yaitu:

1. Memberikan izin mengenai instrument keuangan yang akan digunakan

melalui fatwa.

2. Memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai fatwa yang dikeluarkan.

3. Menghitung dan membayarkan zakat.

4. Menghilangkan pendapatan yang tidak memenuhi ketentuan syariah.
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5. Member saran dan nasehat mengenai pembagian penghasilan dan

pengeluaran antara para pemegang saham dengan nasabah invenstor.

Berdasarkan uraian fungsi DPS di atas maka dapat dikatakan bahwa DPS

mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena

DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip

syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah

yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Selain itu terdapat dana

kebajikan (qard) yang dapat dikategorikan sebagai ISR dan DPS memiliki

wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

Beberapa peneliti terdahulu menyertakan variabel dewan pengawas

syariah dalam penelitiannya. Farook dan Lanis (2005) melakukan penelitian

tentang transparansi pengungkapan CSR perbankan syariah di seluruh dunia.

Penelitian tersebut menemukan bahwa Islamic Governance (sebagai proksi

corporate governance di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Di dalam variabel

Islamic Governance tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah,

dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan.

Chariri (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh Islamic corporate

governance terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah di Asia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Islamic corporate governance terbukti

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah di Asia.

Keberhasilan DPS dalam menjalankan fungsinya dapat mempengaruhi

keyakinan stakeholder bahwa bank-bank syariah telah beroperasi berdasarkan
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prinsip syariah (Saptia 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan

semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang

sesuai dengan syariah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pengungkapan ISR masih sedikit. Penelitian

tersebut memberikan hasil yang bermacam-macam. Berikut adalah beberapa

contoh penelitian terdahulu tentang ISR:

Widiawati dan Raharja (2012) meneliti mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi Islamic social reporting perusahaan-perusahaan yang terdapat

pada daftar efek syariah tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

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

berpengaruh positif signifikan terhadap ISR. Sofyani dkk (2012) meneliti

mengenai ISR index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah

(studi komparasi Indonesia dan Malaysia). Hasil penelitian tersebut menunjukkan

rendahnya kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia dibandingkan perbankan

syariah di Malaysia.

Fitria dan Hartanti (2010) meneliti tentang perbandingan pengungkapan

antara global reporting initiative index dengan Islamic social reporting index.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki

pengungkapan yang lebih baik daripada bank syariah, indeks GRI memiliki skor
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yang lebih baik daripada indeks ISR, kemudian secara garis besar indeks ISR

cukup mewakili indeks GRI.

Penelitian dengan variabel dewan pengawas syariah dilakukan oleh Farook

dan Lanis (2005) yang meneliti transparansi pengungkapan CSR perbankan

syariah di seluruh dunia. Penelitian tersebut menemukan bahwa Islamic

Governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial. Di dalam variabel Islamic Governance tersebut dibahas mengenai dewan

pengawas syariah yang turut mempengaruhi pengungkapan CSR perbankan

syariah. Chariri (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh Islamic

corporate governance terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah di Asia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic corporate governance terbukti

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah di Asia. Sedangkan

Rizkiningsih (2012) yang meneliti faktor-faktor yang memepengaruhi

pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia, Malaysia dan negara-negara

gulf cooperation council menunjukkan bahwa Islamic governance tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Sedangkan penelitian dengan variabel dewan komisaris banyak dilakukan

pada perusahaan konvensional antara lain oleh Sembiring (2005) yang meneliti

mengenai size, profile, profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris,

leverage terhadap praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa size, profile perusahaan, ukuran

perusahaan, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sosial.
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Nurkhin (2009) meneliti mengenai pengaruh corporate governance dan

profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menunjukkan bahwa

komposisi dewan komisaris, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terbukti

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan

institusional tidak terbukti berpengaruh signifikan. Sedangkan penelitian oleh

Waryanto (2010) adalah mengenai pengaruh karakteristik GCG terhadap luas

pengungkapan CSR di Indonesia, menggunakan sampel 407 perusahaan yang

terdaftar di BEI tahun 2008 kemudian diuji dengan regresi berganda. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa faktor Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Rapat

Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris tidak mempengaruhi

pengungkapan CSR. Fahrizqi (2010) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi

pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh tehadap

pengungkapan CSR.

2.7 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Berpikir

CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang semakin

luas kepada masyarakat dan lingkungan. Pelaporan dan pengungkapan CSR juga

dilakukan. Hal ini dilakukan karena perusahaan menginginkan legitimasi dan nilai

positif dari masyarakat. (Nurkhin 2009).

Menurut Yusuf (2010), pelaksanaan program CSR perbankan syariah

bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari
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itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan

tassawur (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan

yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia saat ini masih

mengacu pada standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting

Initiatives). Padahal menurut Haniffa (2002) terdapat keterbatasan pada kerangka

pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional, maka perlu

dikembangkan standar pengungkapan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu

Islamic Social Reporting (ISR).

Faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan ISR antara lain adalah

ukuran dewan komisaris. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk

mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan

atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggungjawab untuk

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris

bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen (FCGI 2001). Dewan komisaris

bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada

stakeholders, termasuk informasi pengungkapan tanggungjawab sosial. Pengaruh

dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR dalam penelitian ini dilihat dari

ukuran dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris

(Sembiring 2005). Coller dan Gregory (Sembiring 2005) menyatakan bahwa

semakin besar anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.
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Terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap

manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Dengan

pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin baik

karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh

manajemen.

Beberapan penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris

terhadap pengungkapan CSR dilakukan pada sampel perusahaan konvensional,

penelitain tersebut antara lain oleh Sembiring (2005) yang menunjukkan hasil

bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.

Kemudian penelitian Veronica dan Sumin (2009) yang menguji pengaruh ukuran

dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela dan hasilnya sama dengan

penelitian yang dilakukan Sembiring (2005). Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Fahrizqi (2010) dan Waryanto (2010) menyatakan bahwa ukuran

dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Faktor selanjutnya adalah ukuran dewan pengawas syariah. Menurut

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS)

adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta

mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Prabowo

(Prasetyoningrum 2010) menyatakan bahwa keanggotaan DPS seharusnya terdiri

dari ahli syariah, yang sedikitnya banyak menguasai hukum dagang positif dan

cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.

Tugas DPS adalah mengawasi kegaitan bank agar sesuai dengan prinsip

syariah. Jumlah anggota DPS menurut ketentuan GCG yang ditetapkan UU No.
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40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak dua

orang. Semakin banyak anggota DPS maka diharapkan pengawasan terhadap bank

menjadi lebih baik sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan

penelitian Farook dan Lanis (2005) yang meneliti transparansi pengungkapan

CSR perbankan syariah di seluruh dunia. Penelitian tersebut menemukan bahwa

Islamic Governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial. Dalam variabel Islamic Governance tersebut dibahas mengenai jumlah

dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat

meningkatkan level pengungkapan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 pasal 48 menyatakan

bahwa anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa

rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Penelitian Farouk (2007) memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip CSR

yang bisa dijalankan perbankan syariah. Farouk memberikan gagasan CSR pada

lembaga keuangan Islam dalam dua bentuk. Pertama adalah bentuk yang wajib

dilakukan oleh lembaga keuangan Islam, antara lain skrining investasi,

menghindari penghasilan yang dilarang syariah, bertanggung jawab ketika

berurusan dengan klien, keadilan ketika berhubungan dengan pekerja, nasabah

dan masyarakat serta kewajiban mengeluarkan zakat. Sedangkan bentuk kedua

merupakan anjuran yang sepatutnya dipraktekkan oleh lembaga keuangan Islam,

yaitu qard hasan, pengurangan dampak buruk terhadap lingkungan, perbuatan
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criteria tambahan untuk para investor dan kreditur, investasi diberikan terhadap

industri yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, adanya dampak sosial

dalam investasi, pelayanan nasabah yang baik, kesejahteraan untuk para pekerja,

charitas dan manajemen zakat.

Melihat peran DPS yang penting dalam mengawasi terlaksananya

pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan operasional bank, maka dirasa DPS

mempunyai peran dalam pengungkapan ISR.

Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti

mengindikasikan faktor struktur good corporate governance yang dapat

mempengaruhi pelaporan tanggung jawab sosial adalah ukuran dewan komisaris

dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel independen. Berikut adalah

gambar kerangka pemikiran teoritis:

Variabel Independen

Variabel Dependen

Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Pengawas
Syariah

Pengungkapan Islamic
Social Reporting

Perbankan Syariah
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2.7.2 Pengembangan Hipotesis

Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah mempunyai fungsi yang

penting dalam perbankan syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah

memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen. Dewan komisaris bertugas

mengawasi kegiatan operasional perusahaan agar sesuai dengan visi misi

perusahaan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan wewenang yang

dimiliki, maka dewan komisaris dapat menekan manajemen untuk

mengungkapkan CSR. Sedangkan DPS mempunya fungsi untuk mengawasi

jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi

tersebut antara lain mengawasi kegiatan penyaluran dana zakat, infak, sedekah

yang termasuk bentuk ISR perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (qard)

yang dapat dikategorikan sebagai ISR dan DPS memiliki wewenang untuk

mengawasi kegiatan ini. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian

yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas

Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic

social reporting perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) mengenai size, profile,

profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris, leverage terhadap praktek

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, menunjukkan bahwa dewan

komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sosial. Utami (2007) melakukan

penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris,

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan umur perusahaan terhadap



54

corporate social responsibility disclosure pada perusahaan property dan real

estate yang terdaftar di bursa efek indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

dewan komisaris berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure.

Nurkhin (2009) meneliti mengenai pengaruh corporate governance dan

profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menunjukkan bahwa

komposisi dewan komisaris, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terbukti

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian-penelitian

tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting

karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi

kepada stakeholders, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial.

Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik.

Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan

semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat

disembunyikan oleh manajemen. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan

hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap

pengungkapan Islamic social reporting perbankan syariah di

Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Farook dan Lanis (2005) tentang transparansi

pengungkapan CSR perbankan syariah di seluruh dunia menemukan bahwa

Islamic Governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial. Di dalam variabel Islamic Governance tersebut dibahas mengenai jumlah
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dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat

meningkatkan level pengungkapan. Chariri (2012) melakukan penelitian

mengenai pengaruh Islamic corporate governance terhadap pengungkapan CSR

pada bank syariah di Asia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic corporate

governance terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah

di Asia. Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa DPS memiliki pengaruh

terhadap penggungkapan CSR. Semakin banyak jumlah DPS maka akan semakin

efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang sesuai

dengan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah

sebagai berikut:

H3: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap

pengungkapan Islamic social reporting perbankan syariah di

Indonesia.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kausal dimana peneliti ingin mengetahui

pengaruh dari satu atau lebih faktor dalam menyebabkan suatu masalah. Penelitian

ini ingin mengetahui apakah elemen GCG yang diproksikan melalui dewan

komisaris dan dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi pengungkapan ISR

pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pengujian

hipotesis.

Penelitian ini menggunakan teknik content analysis dalam menilai ISR

perusahaan dengan unit analisis annual report perusahaan. Content analysis yaitu

metode penelitian observasi yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis

isi dari suatu informasi (Sekaran dalam Rizkiningsih 2012). Ada beberapa alasan

mengapa menggunakan laporan tahunan perusahaan untuk melakukan content

analysis (Kent dan Chan dalam Siregar dan Bachtiar 2010), yaitu:

1. Laporan tahunan merupakan sumber utama komunikasi perusahaan kepada

investor dan banyak diigunakan perusahaan untuk mengungkapkan laporan

sosialnya.

2. Penyajian laporan keuangan dan laporan sosial dalam satu dokumen laporan

tahunan perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya

pengungkapan.
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3. Laporan tahunan merupakan salah satu informasi yang banyak dilihat oleh

pressure groups.

4. Pengungkapan yang dilakukan media lain seperti melalui media-media

jurnalistik memiliki resiko kesalahan interpretasi sedangkan pengungkapan

yang dilakukan melalui laporan tahunan dapat dikontrol langsung oleh

manajemen.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di

Indonesia yang berjumlah 11 unit bank. Unit analisis yang digunakan adalah

annual report bank umum syariah. Periode pengamatan dalam penelitian ini

adalah tahun 2010-2011. Pemilihan tahun ini didasarkan pada fakta bahwa

mayoritas bank umum syariah di Indonesia baru berdiri pada tahun 2010, jadi

annual report yang tersedia sangat terbatas, maka dilakukan pengamatan selama

dua tahun yaitu tahun 2010-2011.

Penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu hanya

data yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel. Kriteria tersebut adalah

merupakan bank umum syariah yang menerbitkan annual report tahun 2010-2011

yang dapat diakses dari website masing-masing bank.

Berdasarkan kriteria maka diperoleh sepuluh unit bank umum syariah.

Karena ada satu bank yang tidak menerbitkan annual report tahun 2010 pada

websitenya. Hasil di atas dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:
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Tabel 3.1
Perolehan Sampel Penelitian

Jumlah bank umum syariah yang terdapat di Indonesia 11

Bank umum syariah yang tidak memenuhi kriteria 1

Total Bank 10

Total Sampel (Jumlah bank x dua tahun) 20

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 2

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan

tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perbankan syariah yang diukur

dengan nilai (score) dari indeks Islamic Social Reporting (ISR). Nilai ISR

diperoleh dari hasil content analysis. Pengukuran dengan indeks ISR dipilih

karena perusahaan yang diteliti adalah bank umum syariah, jadi model

pengukurannya lebih tepat apabila menggunakan indeks ISR yang diyakini sesuai

dengan perspektif Islam. Indeks ISR dalam penelitian ini adalah indeks ISR yang

digunakan dalam penelitian Rizkiningsih (2012) yang merupakan hasil adaptasi

dari indeks ISR yang dibuat oleh Othman et.al (2009) dengan beberapa

penyesuaian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan content

analysis (Rizkiningsih 2012), adalah:

1) Membuat daftar ISR sesuai dengan Othman et.al (2009) dengan beberapa

penyesuaian. ISR yang digunakan terdiri dari enam kategori yaitu finance and

investment theme, product and services theme, employee theme, society
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(community involvement) theme, environment theme dan corporate

governance theme.

2) Memberi nilai pada setiap komponen ISR secara dikotomi, yaitu 1 apabila

komponen tersebut diungkapkan dan 0 apabila tidak diungkapkan.

3) Nilai yang diperoleh dari setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan

nilai total dari indeks ISR.

3.3.2 Variabel Bebas (independent variable)

3.3.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan

komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring 2005). Skala pengukuran variabel

ini adalah skala nominal yaitu dengan menggunakan indikator ukuran dewan

komisaris yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris

yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan.

3.3.2.2 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota DPS dalam

suatu perusahaan. Skala pengukuran untuk variabel ini adalah skala nominal yaitu

dengan menghitung jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan yang tercantum

pada laporan tahunan perusahaan.



60

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

No Variabel Definisi Operasional

Indikator

Pengukuran

Variabel

Skala

Pengukuran

1. Variabel Dependen (Y):

Pengungkapan Islamic

Social Reporting

Luas pengungkapan

ISR dengan

membandingkan

jumlah pengungkapan

ISR yang dilakukan

dengan jumlah

pengungkapan yang

diharapkan.

Indeks Islamic

Social Reporting

mengacu pada

Othman et.al

dalam

Rizkiningsih

(2012).

Rasio

2. Variabel Independen (X):

X1; Ukuran Dewan

Komisaris

X2; Ukuran Dewan

Pengawas Syariah

Jumlah anggota

Dewan Komisaris

dalam suatu

perusahaan.

Jumlah anggota

Dewan Pengawas

Syariah dalam suatu

perusahaan.

Jumlah seluruh

anggota Dewan

Komisaris

perusahaan.

Jumlah seluruh

anggota Dewan

Pengawas

Syariah

Perusahaan.

Nominal

Nominal

Sumber: Data diolah 2013.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

3.4.1.1 Jenis Data Menurut Sifat

Menurut sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka). Data kuantitatif

dalam penelitian ini berupa rasio hasil content analysis ISR, Ukuran Dewan

Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang diambil dari annual report

bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2011.

3.4.1.2 Jenis Data Menurut Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya adalah data

sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui

media perantara. Indriantoro dan Supomo (2002:147) menyatakan bahwa data

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari annual report ataupun

laporan pelaksanaan tata kelola bank umum syariah di Indonesia periode 2010-

2011 yang dipublikasikan dari situs website resmi masing-masing bank.

3.4.1.3 Jenis Data Menurut Skala Pengukuran

Menurut skala pengukurannya, data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah berupa data rasio dan nominal. Ghozali (2011:3) menyatakan bahwa skala

nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, atau kelompok

dari subyek. Sedangkan skala rasio menurut Ghozali (2011:5) adalah skala

interval dan memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah.
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3.4.1.4 Jenis Data Menurut Waktu Pengumpulan

Widarjono (2009:9) menyatakan bahwa menurut waktu pengumpulannya,

data dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Data Runtut Waktu (Time Series)

Merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini

dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Misalnya data mingguan

(harga saham, nilai tukar), data bulanan (indeks harga konsumen), data

kuartalan (jumlah uang beredar) dan data tahunan (output nasional atau

GDP). Contoh penelitian yang menggunkan data time series adalah

penelitian yang dilakukan Yulianto (2011) mengenai pengaruh kepemilikan

manajemen, kepemilikan institusi, leverage dan corporate social

responsibility terhadap kinerja perusahaan.

2. Data Antar Tempat atau Ruang (Cross Section Data)

Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari

sampel. Misalnya sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik bagi seluruh penduduk di Indonesia pada kurun waktu tertentu.

Contoh penelitian yang menggunakan data jenis ini adalah penelitian yang

dilakukan Yintayani (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009.

3. Panel Data (Pooled Data)

Data ini merupakan gabungan antara data time series dan cross section data.

Contoh penelitian yang menggunakan data panel adalah penelitian yang

dilakukan oleh Heraldo dan Ekaputra (2012) mengenai analisis pengaruh
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CSR terhadap cost of equity capital perusahaan. Kemudian penelitian

Larasati (2012) mengenai analisis pengaruh corporate social responsibility

terhadap profitabilitas perusahaan produsen rokok di indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan

periode pengamatan yaitu tahun 2010-2011. Model data panel digunakan karena

jumlah data penelitian yang tersedia sangat terbatas.

Widarjono (2009:9) menyatakan bahwa data panel merupakan gabungan

antara data time series dan cross section. Menurut Gujarati (2009), data panel

memiliki selumlah kelebihan, yaitu:

1. Data panel membuat data lebih heterogen.

2. Data menjadi lebih informatif karena menjadi lebih bervariasi, berkurang

kolinieritasnya, meningkatkan derajat kebebasannya (degree of freedom),

serta lebih efisiennya data secara keseluruhan.

3. Data panel lebih baik dalam menggambarkan perubahan yang dinamis.

4. Dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak dapat

diobservasi dalam data cross-section murni maupun data time series

murni.

Menurut Gujarati (2009) keunggulan-keunggulan tersebut memiliki

implikasi bahwa tidak diharuskan pengujian asumsi klasik dalam model data

panel.

Menurut Widarjono (2009:231) ada tiga pendekatan yang biasa digunakan

untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan Pooled
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Least Square (PLS/common effect), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect

Model (REM). Berikut adalah pengertian dari ketiga model tersebut:

a. Common Effect/Pooled Least Square (PLS)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi

data panel. Pendekatan ini hanya menggabungkan data time series dan cross

section tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Pendekatan ini

tidak melihat dimensi ruang dan waktu.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan

varabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model ini juga

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan

antar waktu.

c. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek

tetap yang membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada

akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

Dari tiga pendekatan yang tersedia, perlu dilakukan beberapa pengujian

statistik untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan. Berikut adalah

pengujian yang perlu dilakukan:

1. Chow Test

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara Pooled

Least Square (PLS) atau fixed effect. Rumus untuk menghitung nilai Chow

adalah sebagai berikut:
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Keterangan:

RRSS : Restricted Residual Sum Square

URSS : Unrestricted Residual Sum Square

N : Jumlah data cross section

T : Jumlah data time series

K : Jumla variabel penjelas

Hipotesis nol dari Chow test adalah sebagai berikut:

H0 = model PLS

H1 = model fixed effect

Dalam software Eviews6 uji Chow dapat dilakukan atau digantikan dengan

pengujian likelihood ratio.

2. Hausman Test

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara fixed effect

dengan random effect. Hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman adalah:

a) Jika nilai statistik hausman < nilai kritis, maka mengikuti Random Effect

Model.

b) Jika nilai statistik hausman > nilai kritis, maka model mengikuti Fixed

Effect Model.

3. Lagrange Multiplier (LM) Test

LM test digunakan untuk memilih model terbaik antara PLS dengan random

effect. Rumus perhitungan LM test adalah sebagai berikut:

= ( − )/( − 1)( )/ ( − − )
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Keterangan:

n : jumlah individu.

T : jumlah periode waktu.

e : residual metode OLS.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh

data sekunder dan seluruh informasi yang diperlukan. Data yang dikumpulkan

adalah data-data mengenai good corporate governance dan pelaksanaan corporate

social responsibility yang terdapat dalam annual report (laporan tahunan) bank

umum syariah di Indonesia yang dipublikasikan melalui website masing-masing

bank.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi ordinary least square (OLS) untuk

melihat hubungan pengungkapan laporan sosial perbankan syariah, yang sesuai

dengan prinsip Islam dengan variabel bebas ukuran dewan komisaris dan ukuran

dewan pengawas syariah. Persamaan regresi yang digunakan yaitu:

ISRit = α + α1UKOMit + α2UDPSit + εit

Dimana:

i = perusahaan sampel

= 2( − 1) ∑ [∑ ]2∑ ∑ − 1 2
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t = periode tahun

α = konstanta

α1- α2 = koefisien regresi

ε = error

ISR = Pengungkapan CSR yang dinilai berdasarkan indeks ISR

UKOM = ukuran dewan komisaris

UDPS = ukuran dewan pengawas syariah

Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan

analisis inferensial. Analisis data dilakukan dengan bantuan software Eviews6.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan

variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan yaitu nilai rata-rata,

simpangan baku, minimum dan maksimum.

3.5.2 Analisis Inferensial

Analisis inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi

berdasarkan informasi pada sampel.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi data normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati

normal. Menurut Winarno (2009:5.37) untuk menguji normalitas secara lebih

akurat salah satunya adalah dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Dasar

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
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1) Jika nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka berdistribusi

normal.

2) Jika probabilitas lebih besar dari 5 % (bila Anda menggunakan signifikasi

tersebut), maka data berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan akan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Uji Signifikansi Simultan (F Test)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011:98).

Berikut adalah hipotesis dalam uji signifikansi simultan:

H0:β=0 (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen)

H1:β≠0 (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap variabel

dependen)

Pengambilan keputusan:

1) Tolak H0 jika angka signifikan lebih kecil dari α = 0,05 atau 5%.

2) Terima H0 jika angka signifikan lebih besar dari α = 0,05 atau 5%.

3) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, yaitu:

H0 diterima jika F hitung < F tabel atau sig > 5%.

Ha diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%.
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b. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi (R2) pada intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Ghozali (2011:97) menambahkan bahwa

banyak peneliti menganjurkan menggunakan nilai Adjusted R2, Hal ini karena

Adjusted R2 dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambah

kedalam model.

Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui

besarnya presentase (%) pengaruh variabel bebas Ukuran Dewan Komisaris

(UKOM) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS).

c. Uji Statistik t

Ghozali (2011:98), menjelaskan bahwa uji statistik t pada dasarnya

menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang

hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau:

H0: bi=0

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), apakah suatu

parameter tidak sama dengan nol, atau:
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Ha: bi ≠ 0

Artinya apakah suatu variabel dependen merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen.

Penentuan nilai kritis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi

dapat ditentukan dengan menggunakan tablel distribusi normal dengan

memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang digunakan.

Penentuan t tabel dalam penelitian ini menggunakan degree of freedom atau df =

n-k dan α = 0.05, n adalah banyaknya sampel, k adalah jumlah variabel.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1) H0 diterima dan Ha ditolak apabila thitung < ttabel, artinya faktor tersebut secara

parsial tidak mempengaruhi secara signifikan.

2) H0 ditolak dan diterima Ha apabila thitung > ttabel, artinya faktor tersebut secara

parsial mempengaruhi secara signifikan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan.

Pengolahan data yang dilakukan meliputi content analysis untuk menghitung

indeks Islamic social reporting dan pengolahan data dengan Eviews 6 untuk

melihat pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini diukur dengan

nilai (score) mengacu pada Indeks Islamic Social Reporting (ISR). Nilai ISR

diperoleh dari hasil content analysis terhadap seluruh sampel penelitian.

Pengukuran dengan indeks ISR dipilih karena perusahaan yang diteliti adalah

bank umum syariah, jadi model pengukuran CSR lebih tepat apabila

menggunakan indeks ISR karena nilai ISR diyakini sesuai dengan perspektif

Islam. Content analysis dilakukan dengan memberi nilai pada setiap komponen

ISR secara dikotomi, yaitu nilai 1 apabila komponen tersebut diungkapkan dan

nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Kemudian total nilai yang diperoleh

dijumlahkan dan dibagi dengan total nilai yang diharapkan. Berikut adalah hasil

perhitungan content analysis berdasarkan tema terhadap sampel tahun 2010-2011.
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Tabel 4.1
Nilai Content Analysis BUS di Indonesia Berdasarkan Tema

Tema 2010 2011

A Finance and Investment Theme 30 32

B Product and Service Theme 22 23

C Employee Theme 44 48

D Society (Community Involvement) Theme 42 45

E Environtment Theme 10 14

F Corporate Governance Theme 108 112

Total 256 274

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan jumlah

indeks ISR pada tahun 2011. Hal ini berarti bank syariah selalu berupaya untuk

menaikkan kualitas pengungkapan ISR. Corporate governance merupakan tema

yang meiliki nilai paling tinggi diantara tema lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

bank syariah telah melaksanakan pengungkapan corporate governance dengan

sangat baik. Tema dengan nilai terendah adalah tema lingkungan (environtment).

Ini menunjukkan bahwa bank syariah kurang baik melakukan pengungkapan di

bidang lingkungan. Tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan hasil perhitungan ISR

secara keseluruhan pada sampel.
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Tabel 4.2
Nilai Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia

No. Nama Bank Hasil Checklist Rasio ISR
2010 2011 2010 2011

1 Bank Muamalat Indonesia 34 35 0,7083 0,7292

2 Bank Syariah Mandiri 38 41 0,7917 0,8542

3 Bank Mega Syariah 27 28 0,5625 0,5833

4 BNI Syariah 29 32 0,6042 0,6667

5 BCA Syariah 25 26 0,5208 0,5417

6 BRI Syariah 24 26 0,5000 0,5417

7 Bank Bukopin Syariah 29 30 0,6042 0,6250

8 Bank Victoria Syariah 22 23 0,4583 0,4792

9 Panin Bank Syariah 16 19 0,3333 0,3958

10 BJB Syariah 12 14 0,2500 0,2917

TOTAL 256 274
RATA-RATA 25,6 27,4

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 3

Tabel 4.2 menunjukkan nilai indeks ISR sampel selama tahun 2010-2011.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa semua bank umum syariah menunjukkan

kenaikan indeks ISR pada tahun 2011. Bank Syariah Mandiri merupakan bank

yang konsisten memiliki nilai indeks ISR tertinggi selama tahun 2010-2011. Pada

tahun 2010 nilai indeks ISR Bank Syariah Mandiri adalah 38 poin, sedangkan

pada tahun 2011 nilai indeks ISR mencapai 41 poin. Nilai indeks ISR terendah

pada tahun 2010 dimiliki Bank Jabar Banten Syariah (BJB) dengan nilai 12 poin.

Pada tahun 2011 Bank Jabar Banten Syariah juga mendapatkan nilai indeks ISR

terendah dengan nilai 14 poin. Bank yang memiliki nilai indeks ISR terendah

cenderung hanya melakukan pengungkapan pada tema corporate governance.
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Rendahnya nilai indeks ISR yang dimiliki Bank Jabar Banten Syariah tidak berarti

bahwa bank tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik,

karena ada kemungkinan bank tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sosial

hanya saja tidak diungkapkan dalam laporan tahunan.

Tingginya nilai indeks ISR bank syariah di Indonesia turut dipengaruhi

oleh tingginya nilai pengungkapan tema corporate governance. Hal ini terjadi

karena pemerintah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor

11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank

umum syariah dan unit usaha syariah. Kemudian ada juga regulasi yang mengatur

mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial antara lain yaitu undang-undang

No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pelaksanaan tanggung jawab sosial

juga dimuat dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab

II pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

4.1.2 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah seperti dalam tabel 4.3 di bawah. Ukuran

dewan komisaris dihitung dengan cara melihat total jumlah dewan komisaris yang

terdapat dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris terbanyak dimiliki

oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yaitu sebanyak enam

dewan komisaris, masing-masing pada tahun 2010. Tabel 4.3 memperlihatkan

bahwa bank umum syariah di Indonesia telah memenuhi ketentuan UU Perseroan

Terbatas No. 40 tahun 2007, yaitu wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota

Dewan Komisaris.
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Tabel 4.3
Ukuran Dewan Komisaris Bank Umum Syariah di Indonesia 2010-2011

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 4

4.1.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran dewan pengawas syariah bank umum syariah adalah seperti dalam

tabel 4.4 di bawah. Ukuran dewan pengawas syariah dihitung dengan cara melihat

No. Nama Bank Tahun Ukuran Dewan
Komisaris

1 Bank Muamalat Indonesia 2010 6

1 Bank Muamalat Indonesia 2011 5

2 Bank Syariah Mandiri 2010 6

2 Bank Syariah Mandiri 2011 5

3 Bank Mega Syariah 2010 3

3 Bank Mega Syariah 2011 3

4 BNI Syariah 2010 3

4 BNI Syariah 2011 5

5 BCA Syariah 2010 3

5 BCA Syariah 2011 4

6 BRI Syariah 2010 3

6 BRI Syariah 2011 4

7 Bank Bukopin Syariah 2010 3

7 Bank Bukopin Syariah 2011 3

8 Bank Victoria Syariah 2010 3

8 Bank Victoria Syariah 2011 3

9 Panin Bank Syariah 2010 3

9 Panin Bank Syariah 2011 3

10 BJB Syariah 2010 4

10 BJB Syariah 2011 3
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total jumlah dewan pengawas syariah yang terdapat dalam suatu perusahaan. Bank

umum syariah mayoritas memiliki dua orang anggota dewan pengawas syariah.

Tetapi ada juga yang konsisten memiliki tiga orang dewan pengawas syariah

seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa bank umum syariah di Indonesia telah

memenuhi ketentuan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan nomor PER-06/BL/2012, yaitu wajib memiliki paling sedikitnya dua

anggota Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas satu orang ketua merangkap

anggota dan satu orang anggota.
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Tabel 4.4
Ukuran Dewan Pengawas Syariah pada BUS Periode 2010-2011

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 4

4.1.4 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif pada variabel

pengungkapan ISR, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah.

No. Nama Bank Tahun UDPS

1 Bank Muamalat Indonesia 2010 3

1 Bank Muamalat Indonesia 2011 3

2 Bank Syariah Mandiri 2010 3

2 Bank Syariah Mandiri 2011 3

3 Bank Mega Syariah 2010 3

3 Bank Mega Syariah 2011 3

4 BNI Syariah 2010 2

4 BNI Syariah 2011 2

5 BCA Syariah 2010 2

5 BCA Syariah 2011 2

6 BRI Syariah 2010 2

6 BRI Syariah 2011 2

7 Bank Bukopin Syariah 2010 3

7 Bank Bukopin Syariah 2011 2

8 Bank Victoria Syariah 2010 2

8 Bank Victoria Syariah 2011 2

9 Panin Bank Syariah 2010 2

9 Panin Bank Syariah 2011 2

10 BJB Syariah 2010 3

10 BJB Syariah 2011 2
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Tabel 4.5
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel
Nilai Rata-

Rata

Simpangan

Baku
Minimum Maksimum

ISR 0,552090 0,158744 0,25 0,85420

UKOM 4 1,039990 3 6

UDPS 3 0,512989 2 3

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 5

Keterangan:

ISR adalah nilai CSR yang diukur dengan metode indeks Islamic Social

Reporting.

UKOM adalah ukuran (jumlah) dewan komisaris.

UDPS adalah ukuran (jumlah) dewan pengawas syariah.

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata pengungkapan ISR yang

dilakukan oleh bank syariah adalah sebesar 55,20%. Hal ini menunjukkan bahwa

pengungkapan ISR bank syariah sudah cukup baik karena di atas 50%. Simpangan

baku dari ISR yaitu 0,158744. Nilai maksimum ISR adalah 0,85420 yang

merupakan nilai ISR dari Bank Syariah Mandiri tahun 2011. Sedangkan nilai

minimum ISR adalah 0,25 yang merupakan nilai ISR dari Bank Jabar Banten

Syariah tahun 2010.

Variabel ukuran dewan komisaris mempunyai nilai rata-rata 3,65 yang

dibulatkan menjadi 4 karena variabel ukuran dewan komisaris merupakan jumlah

dari orang. Nilai simpangan baku sebesar 1,039990 dan nilai minimum variabel

ukuran dewan komisaris adalah 3, sedangkan nilai maksimumnya adalah 6. Nilai
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maksimum berasal dari ukuran dewan komisaris Bank Muamalat Indonesia dan

Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010.

Variabel ukuran dewan pengawas syariah mempunyai nilai rata-rata 2,50

atau dibulatkan menjadi 3. Hal ini karena variabel ukuran dewan komisaris

menunjukkan jumlah orang atau benda. Nilai simpangan baku sebesar 0,512989.

Nilai maksimum variabel dewan pengawas syariah adalah sebesar 3. Sedangkan

nilai minimumnya adalah 2.

4.2 Uji Normalitas dan Hasil Estimasi

4.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model

regresi variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi data normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau

mendekati normal. Menurut Winarno (2009:5.37) untuk menguji normalitas

secara lebih akurat salah satunya adalah dengan menggunakan uji Jarque-Bera.

Berikut adalah hasil dari uji normalitas:
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Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 5

Gambar 4.1 di atas menunjukkan hasil uji normalitas. Alat uji normalitas

yang digunakan adalah Jarque-bera dan probabilitasnya. Berdasarkan gambar 4.1

dapat dilihat bahwa nilai Jarque-bera lebih kecil dari 2 dan probabilitasnya lebih

besar dari 5%, jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.2.2 Hasil Estimasi

Untuk memilih model panel yang paling tepat maka dilakukan sejumlah

pengujian dengan Likelihood Ratio, Hausman Test dan uji LM. Hasil pengujian

tersebut diketahui bahwa metode yang paling tepat dalam menganalisis data panel

dalam pengujian ini adalah Pooled Least Square/Common Effect (PLS). Hipotesis

dari pengujian Likelihood Ratio adalah:

H0 = model pooled least square

H1 = model fixed effect

0

1

2

3

4

5

-0.3 -0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2011
Observations 20

Mean  5.55e-18
Median -0.007215
Maximum  0.191054
Minimum -0.276901
Std. Dev.  0.130603
Skewness -0.484786
Kurtosis  2.388097

Jarque-Bera  1.095412
Probability  0.578275
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Setelah dilakukan pengujian Likelihood Ratio maka diperoleh hasil

sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 41.227047 (9,8) 0.0000
Cross-section Chi-square 77.164184 9 0.0000

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa nilai Prob = 0.0000

untuk Cross-section F. Artinya adalah menolak H0 dan menerima H1, sehingga

dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95 persen model fixed effect lebih

baik daripada model pooled least square.

Karena uji likelihood ratio memilih fixed effect model maka dilakukan

pengujian selanjutnya yaitu Hausman Test untuk membandingkan antara fixed

effect model dengan random effect model. Hipotesis dari pengujian Hausman Test

adalah:

H0 = model random effect

H1 = model fixed effect

Setelah dilakukan pengujian Hausman Test maka diperoleh hasil sebagai

berikut:
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Tabel 4.7
Hasil Pengujian Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 0.718958 2 0.6980

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 5

Dari tabel di atas diketahui nilai dari Prob. Cross-section random adalah

0,6980 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga menerima H0 dan menolak H1.

Dengan demikian menurut Hausman test model yang terbaik adalah random

effect model.

Selanjutnya dilakukan pengujian untuk membandingkan pooled least

square dengan random effect model yaitu dengan Lagrange Multiplier (LM) test.

Pengujian ini mengikuti distribusi Chi Square. Hipotesis yang digunakan dalam

uji LM adalah:

1. Jika LM statistik > chi square statistic, maka model mengikuti random effect

model.

2. Jika LM statistik < chi square statistic, maka model mengikuti pooled least

square.

Setelah dilakukan perhitungan uji Lagrange Multiplier (LM) test, maka

diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Uji LM

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 5

Dari hasil perhitungan uji LM diketahui bahwa nilai LM statistik adalah

9,17764 sedangkan chi square statistic 5% = 27,58% sehingga LM statistik < chi

square statistic. Dengan demikian model mengikuti pooled least square.

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel di atas, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa metode analisis data yang paling tepat untuk

menganalisis data panel dalam penelitian ini adalah Pooled Least

Square/Common Effect (PLS). Berikut ini adalah hasil estimasi dari persamaan

regresi PLS:

LM = ( )( ) ,, − 1 2
LM = 10 X 0,917764

LM = 9,17764
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Tabel 4.9
Hasil Estimasi Pooled Least Square (PLS)

Dependent Variable: ISR?
Method: Pooled Least Squares
Date: 05/28/13   Time: 00:38
Sample: 2010 2011
Included observations: 2
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.289899 0.160773 1.803152 0.0891
UKOM? 0.094546 0.036260 2.607464 0.0184
UDPS? -0.033160 0.073510 -0.451099 0.6576

R-squared 0.323115 Mean dependent var 0.552090
Adjusted R-squared 0.243481 S.D. dependent var 0.158744
S.E. of regression 0.138072 Akaike info criterion -0.984597
Sum squared resid 0.324087 Schwarz criterion -0.835237
Log likelihood 12.84597 Hannan-Quinn criter. -0.955440
F-statistic 4.057522 Durbin-Watson stat 0.092456
Prob(F-statistic) 0.036256

Sumber: Data diolah 2013 pada lampiran 5

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.9 dapat ditulis bentuk persamaan

liniernya sebagai berikut:

ISR = 0.289899 + 0.094546UKOM - 0.033160UDPS

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, maka hubungan antar variabel

independen dan dependen dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (C) sebesar 0.289899

Hal ini berarti bahwa nilai Y (ISR) tanpa adanya pengaruh variabel

Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah

(UDPS) menunjukkan angka 0.289899.

2. Koefisien Regresi Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UKOM)

sebesar 0.094546



85

Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan pada Ukuran Dewan

Komisaris (UKOM) sebesar satu persen dengan asumsi variabel lainnya

tetap, maka UKOM akan mengalami perubahan sebesar 0.094546 dengan

arah yang searah.

3. Koefisien Regresi Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS)

sebesar -0.033160

Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan pada Ukuran Dewan

Pengawas Syariah (UDPS) sebesar satu persen dengan asumsi variabel

lainnya tetap, maka UDPS akan mengalami perubahan sebesar -0.033160

dengan arah yang searah.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Signifikansi Simultan (F Test)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimaskukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011:98).

Berikut adalah hipotesis dalam uji signifikansi simultan:

H0:β=0 (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen)

H1:β≠0 (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap variabel

dependen)

Pengambilan keputusan:

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel atau sig ≥ 5%.
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H1 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%.

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui tingkat probabilitas (F-statistic) sebesar

0,036256 yang lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima,

berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H1)

yang menyatakan “Diduga bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris (UKOM)

dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) secara simultan berpengaruh

positif terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di

Indonesia” dinyatakan diterima.

4.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozzali,

2011:97). Pada tabel 4.9 dapat diketahui nilai Adjusted R2= 0,243481. Hal ini

menunjukkan bahwa ISR dipengaruhi oleh Ukuran Dewan Komisaris (UKOM)

dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) sebesar 24,35%, sedangkan

sisanya 75,65% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi

variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Berikut adalah hasil dari uji t:

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

Variabel t statistik Prob. Keterangan

UKOM 2,607464 0,0184 Signifikan

UDPS -0,451099 0,6576 Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah 2013
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Berdasarkan tabel 4.10 maka dapat dilakukan pembahasan terhadap

masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Ukuran Dewan Komsaris (UKOM)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh Ukuran

Dewan Komisaris (UKOM) terhadap pengungkapan ISR pada perbankan

syariah di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa probabilitas

ukuran dewan komisaris yaitu 0,0184 lebih kecil dari 0,05, ini berarti

bahwa secara parsial Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) berpengaruh

terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) yang

menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif

terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di

Indonesia diterima.

2. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh Ukuran

Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap pengungkapan ISR perbankan

syariah di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa probabilitas

ukuran DPS yaitu 0,6576 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa

secara parsial Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada

perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut dapat

disimpulkan hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan



88

Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic

social reporting pada perbankan syariah di Indonesia ditolak.

4.4 Pembahasan Hasil Estimasi

4.4.1 Pengujian Simultan Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah merupakan pengendali

intern tertinggi dalam struktur organisasi perbankan syariah. Dewan Komisaris

bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab direksi, sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk menilai dan

memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional yang

dilakukan oleh perbankan syariah.

Berdasarkan uji F-statistik yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa

Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah

(UDPS) berpengaruh positif secara simultan terhadap pengungkapan ISR

Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini berarti menerima hipotesis pertama (H1)

yaitu bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara

simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic social reporting

pada perbankan syariah di Indonesia.

4.4.2 Pengujian Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap

Pengungkapan Islamic Social Reporting

Dari hasil uji statistik t diketahui bahwa variabel ukuran dewan komisaris

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di
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Indonesia. Hal ini berarti hasil penelitian menerima hipotesis kedua (H2) bahwa

ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic

social reporting pada perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa

bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi

perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada stakeholders, termasuk

informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Terkait dengan pengungkapan

informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka

pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan

pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang

mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada

perusahaan konvensional oleh Sembiring (2005) yang menunjukkan hasil bahwa

proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan. Hasil yang serupa juga diperoleh Utami (2007) yang

melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan

komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan umur perusahaan

terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan property dan

real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure.

Kemudian penelitian Nurkhin (2009) yang meneliti mengenai pengaruh corporate

governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR juga menunjukkan
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hasil bahwa komposisi dewan komisaris terbukti berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa dewan komisaris pada

perbankan syariah di Indonesia dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan

baik. Dewan komisaris dalam perbankan syariah telah menjalankan tugasnya

untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan yang dijalankan manajemen.

Sehingga terbukti bahwa peran dewan komisaris sangat penting karena semakin

besar ukuran (jumlah) anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka

akan semakin efektif dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perusahaan.

Dengan pengawasan yang baik, maka pengungkapan tanggung jawab sosial akan

semakin luas karena dewan komisaris dapat memberikan tekanan kepada

manajemen untuk melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan.

4.4.3 Pengujian Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap

Pengungkapan Islamic Social Reporting

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN-MUI pada

perbankan syariah bersifat independen. Seluruh kegiatan operasional perbankan

syariah, termasuk juga produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah harus

disetujui oleh DPS agar terjamin kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah.

DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip

syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah

yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Selain itu terdapat dana

kebajikan (qard) yang dapat dikategorikan sebagai ISR dan DPS memiliki
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wewenang untuk mengawasi kegiatan ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat

dikatakan bahwa DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan

syariah.

Berdasarkan uji t statistik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa

variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Sehingga hipotesis ketiga (H3)

ditolak yang berarti bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan Islamic social reporting perbankan syariah di

Indonesia.

Ditolaknya hipotesis ketiga kemungkinan terjadi karena dewan pengawas

syariah yang masih terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan

opersional perbankan syariah, misalnya mengenai persetujuan produk baru,

mengawasi apakah akad sudah sesuai dengan prinsip syariah dan review laporan

keuangan bank syariah.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Farook dan Lanis (2005) yang

meneliti transparansi pengungkapan CSR perbankan syariah di seluruh dunia.

Penelitian tersebut menemukan bahwa Islamic Governance (sebagai proksi

corporate governance di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Di dalam variabel

Islamic Governance tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah,

dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan.

Tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rizkiningsih

(2012) yang menunjukkan hasil bahwa Islamic governance score tidak



92

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa masih kurangnya perhatian dewan pengawas syariah atas

pengungkapan ISR.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbankan syariah menunjukkan kenaikan indeks ISR pada tahun 2011. Rata-

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

Nilai minimum adalah 0,25 sedangkan nilai maksimum 0,85.

2. Ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara

simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic social reporting

perbankan syariah di Indonesia.

3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic

social reporting perbankan syariah di Indonesia. Variabel ukuran dewan

komisaris memiliki nilai rata-rata 4 dengan nilai minimum 3 dan nilai

maksimum 6.

4. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

Islamic social reporting perbankan syariah di Indonesia. Variabel ukuran

dewan pengawas syariah memiliki nilai rata-rata 3 dengan nilai minimum 2

dan nilai maksimum 3.
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5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat

diberikan antara lain:

1. Saran Teoritis

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit.

Hal tersebut mungkin mengakibatkan masih rendahnya nilai koefisien

determinasi dalam penelitian ini. Sehingga disarankan bagi peneliti

selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel independen lain yang

secara teoritis berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

2. Saran Praktis

Pengungkapan CSR perbankan syariah di Indonesia selama ini masih

mengacu pada Global Reporting Initiatives yang masih memiliki

keterbatasan dalam prinsip syariah. Disarankan pemerintah agar

mengeluarkan peraturan atau regulasi yang khusus ditujukan bagi

perbankan syariah mengenai praktik dan pengungkapan CSR yang sesuai

dengan prinsip syariah.

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Periode pengamatan dalam penelitian ini cukup pendek, yaitu hanya dua

tahun. Sehingga mungkin belum dapat menggambarkan keadaan yang

sebenarnya mengenai pengungkapan Islamic social reporting perbankan

syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah

jumlah tahun pengamatan, sehingga dapat lebih menggambarkan

pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia.
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24 Sukarelawan dari kalangan karyawan Othman et.al (2009)

25 Pemberian beasiswa sekolah Othman et.al (2009)

26 Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah Othman et.al (2009)

27 Pengembangan generasi muda Othman et.al (2009)

28 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Othman et.al (2009)

29 Kepedulian terhadap anak-anak Othman et.al (2009)

30 Menyokong kegiatan sosial
kemasyarakatan/kesehatan/olahraga Othman et.al (2009)

E ENVIRONMENT THEME
31 Konservasi lingkungan hidup Othman et.al (2009)

32 Tidak membuat polusi lingkungan hidup Othman et.al (2009)

33 Pendidikan mengenai lingkungan hidup Othman et.al (2009)

34 Penghargaan/sertifikasi lingkungan hidup Othman et.al (2009)

35 Sistem manajemen lingkungan Othman et.al (2009)
F CORPORATE GOVERNANCE THEME
36 Status kepatuhan terhadap syariah Othman et.al (2009)

37 Rincian nama direksi/manajemen Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

38 Profil jajaran direksi/manajemen Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)

39 Rincian tanggung jawab manajemen Haniffa (2002),
Othman et.al (2009)



102

Lampiran 1 (Lanjutan 2)

Sumber: Rizkiningsih (2012)

40 Pernyataan mengenai renumerasi manajemen Othman et.al (2009)

41 Jumlah pelaksanaan rapat manajemen Othman et.al (2009)

42 Rincian nama dewan pengawas syariah Othman et.al (2009)

43 Profil dewan pengawas syariah Othman et.al (2009)

44 Rincian tanggung jawab dewan pengawas syariah Othman et.al (2009)

45 Pernyataan mengenai renumerasi dewan pengawas
syariah Othman et.al (2009)

46 Jumlah pelaksanaan rapat dewan pengawas
syariah Othman et.al (2009)

47 Struktur kepemilikan saham Othman et.al (2009)

48 Kebijakan anti korupsi Othman et.al (2009)
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Lampiran 2 Nilai Content Analysis BUS di Indonesia Berdasarkan Tema ISR

Tema 2010 2011

A Finance and Investment Theme 30 32

B Product and Service Theme 22 23

C Employee Theme 44 48

D Society (Community Involvement) Theme 42 45

E Environtment Theme 10 14

F Corporate Governance Theme 108 112

Total 256 274
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Lampiran 3 Nilai Islamic Social Reporting pada BUS di Indonesia

No. Nama Bank Hasil Checklist Rasio ISR
2010 2011 2010 2011

1 Bank Muamalat Indonesia 34 35 0,7083 0,7292

2 Bank Syariah Mandiri 38 41 0,7917 0,8542

3 Bank Mega Syariah 27 28 0,5625 0,5833

4 BNI Syariah 29 32 0,6042 0,6667

5 BCA Syariah 25 26 0,5208 0,5417

6 BRI Syariah 24 26 0,5000 0,5417

7 Bank Bukopin Syariah 29 30 0,6042 0,6250

8 Bank Victoria Syariah 22 23 0,4583 0,4792

9 Panin Bank Syariah 16 19 0,3333 0,3958

10 BJB Syariah 12 14 0,2500 0,2917

TOTAL 256 274
RATA-RATA 25,6 27,4



105

Lampiran 4 Sampel beserta Variabel Penelitian

No. Nama Bank Tahun UKOM UDPS ISR

1 Bank Muamalat Indonesia 2010 6 3 0,7083

1 Bank Muamalat Indonesia 2011 5 3 0,7292

2 Bank Syariah Mandiri 2010 6 3 0,7917

2 Bank Syariah Mandiri 2011 5 3 0,8542

3 Bank Mega Syariah 2010 3 3 0,5625

3 Bank Mega Syariah 2011 3 3 0,5833

4 BNI Syariah 2010 3 2 0,6042

4 BNI Syariah 2011 5 2 0,6667

5 BCA Syariah 2010 3 2 0,5208

5 BCA Syariah 2011 4 2 0,5417

6 BRI Syariah 2010 3 2 0,5000

6 BRI Syariah 2011 4 2 0,5417

7 Bank Bukopin Syariah 2010 3 3 0,6042

7 Bank Bukopin Syariah 2011 3 2 0,6250

8 Bank Victoria Syariah 2010 3 2 0,4583

8 Bank Victoria Syariah 2011 3 2 0,4792

9 Panin Bank Syariah 2010 3 2 0,3333

9 Panin Bank Syariah 2011 3 2 0,3958

10 BJB Syariah 2010 4 3 0,2500

10 BJB Syariah 2011 3 2 0,2917
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Lampiran 5 Tabel yang digunakan dalam Analisis Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel
Nilai Rata-

Rata

Simpangan

Baku
Minimum Maksimum

ISR 0,552090 0,158744 0,25 0,85420

UKOM 3,65 1,039990 3 6

UDPS 2,50 0,512989 2 3

Uji Normalitas

Hasil Pengujian Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 41.227047 (9,8) 0.0000
Cross-section Chi-square 77.164184 9 0.0000

0

1

2

3

4

5

-0.3 -0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2011
Observations 20

Mean  5.55e-18
Median -0.007215
Maximum  0.191054
Minimum -0.276901
Std. Dev.  0.130603
Skewness -0.484786
Kurtosis  2.388097

Jarque-Bera  1.095412
Probability  0.578275
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Hasil Pengujian Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 0.718958 2 0.6980

Hasil Perhitungan Uji LM

Hasil Estimasi Pool Least Square (PLS)

Dependent Variable: ISR?
Method: Pooled Least Squares
Date: 05/28/13   Time: 00:38
Sample: 2010 2011
Included observations: 2
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.289899 0.160773 1.803152 0.0891
UKOM? 0.094546 0.036260 2.607464 0.0184
UDPS? -0.033160 0.073510 -0.451099 0.6576

R-squared 0.323115 Mean dependent var 0.552090
Adjusted R-squared 0.243481 S.D. dependent var 0.158744
S.E. of regression 0.138072 Akaike info criterion -0.984597
Sum squared resid 0.324087 Schwarz criterion -0.835237
Log likelihood 12.84597 Hannan-Quinn criter. -0.955440
F-statistic 4.057522 Durbin-Watson stat 0.092456
Prob(F-statistic) 0.036256

LM = ( )( ) ,, − 1 2
LM = 10 X 0,917764

LM = 9,17764
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Random Effect Model

Dependent Variable: ISR?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/28/13   Time: 01:15
Sample: 2010 2011
Included observations: 2
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 20
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.387801 0.136516 2.840694 0.0113
UKOM? 0.064539 0.031351 2.058596 0.0552
UDPS? -0.028511 0.028355 -1.005500 0.3288

Random Effects (Cross)
_BMI--C 0.028695
_BSM--C 0.194236

_MEGA--C 0.075556
_BNI--C 0.108950
_BCA--C 0.006725
_BRI--C -0.052808
_BKP--C 0.102480
_VIC--C -0.054591
_PAN--C -0.156816
_BJB--C -0.252427

Effects Specification
S.D. Rho

Cross-section random 0.148755 0.9628
Idiosyncratic random 0.029241 0.0372

Weighted Statistics

R-squared 0.236205 Mean dependent var 0.076007
Adjusted R-squared 0.146347 S.D. dependent var 0.030432
S.E. of regression 0.028117 Sum squared resid 0.013440
F-statistic 2.628641 Durbin-Watson stat 1.923283
Prob(F-statistic) 0.101228

Unweighted Statistics

R-squared 0.287448 Mean dependent var 0.552090
Sum squared resid 0.341164 Durbin-Watson stat 0.075766
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Fixed Effect Model

Dependent Variable: ISR?
Method: Pooled Least Squares
Date: 05/28/13   Time: 00:39
Sample: 2010 2011
Included observations: 2
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.478010 0.167835 2.848102 0.0215
UKOM? 0.041700 0.041352 1.008404 0.3428
UDPS? -0.031250 0.029241 -1.068719 0.3164

Fixed Effects (Cross)
_BMI--C 0.084290
_BSM--C 0.230190

_MEGA--C 0.063540
_BNI--C 0.094840
_BCA--C -0.009360
_BRI--C -0.045835
_BKP--C 0.089615
_VIC--C -0.071860
_PAN--C -0.176060
_BJB--C -0.259360

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.985714 Mean dependent var 0.552090
Adjusted R-squared 0.966070 S.D. dependent var 0.158744
S.E. of regression 0.029241 Akaike info criterion -3.942806
Sum squared resid 0.006840 Schwarz criterion -3.345367
Log likelihood 51.42806 Hannan-Quinn criter. -3.826180
F-statistic 50.18017 Durbin-Watson stat 3.636364
Prob(F-statistic) 0.000004
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Lampiran 6 Nilai Indeks ISR

Item BMI BSM Mega BNI BCA BRI BKPN VIC PAN BJB

A 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D
21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
27 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E
31 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
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33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
41 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
44 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0

Total 34 35 38 41 27 28 29 32 25 26 24 26 29 30 22 23 16 19 12 14
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Lampiran 7 Hasil Checklist Indeks ISR 2010

Item* BMI BSM Mega BNI BCA BRI BKPN VIC PAN BJB
Hal** Hal Hal Hal Hal Hal Hal Hal Hal Hal

A
1 228 139 - - 52 - - - - -
2 - - - - - - - - - -
3 215 140 49 116 57 - - 52 - -
4 - 76 - - - - - - - -
5 91 60 53 48 22 60 44 17 18 20
6 91 63 54 50 22 59 45 17 20 20
B
7 17 15 13 43 18 31 38 15 16 11
8 - 26 67 123 157 51 95 54 36 56
9 198 - - 47 - - 83 - - -
C
10 - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - -
12 112 135 46 72 - - 74 - - -
13 112 135 31/46 68 43 76 61 - 26 -
14 71 136 43 71 31 117 75 6-7 33 25
15 60 34 57 88 13 72 94 43 12 54
16 - 136 43 - - 92 74 44 33 -
17 - 139 - - - - - - - -
18 - 139 - - - 92 74 44 - -
19 - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - -
D
21 224 140 49 111 - 123 92 52 - -
22 226 - - - - - - - - -
23 215 113 - - - - - 53 - -
24 214 141 49 111 - - 92 - - -
25 220 140 - 119 - - - - - -
26 235 140 15 - - - 75 - 34 -
27 235 140 - - - - - - - -
28 215 113 49 118 57 - 93 - - -
29 220 140 49 111 - - 92 - - -
30 224 141 49 - 57 - 92 - - -
E
31 212 141 - - - - - - - -
32 212 141 39 43 57 80 - 52 27 -
33 - - - - - - - - - -
34 - - - - - - - - - -
35 - - - - - - - - - -
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F
36 14/17 15 13 43 18 31 38 15 16 11
37 60 46 57 27 41 78 119 34 12 52
38 60 46 57 136 147 110 19 34 - 52
39 151 96 29 82 41 79 - 34 - -
40 154 98 31 84 43 76 61 31 26 -
41 154 99 - 83 42 79 64 36 - -
42 146 44 59 27 47 77 21 33 15 48
43 - 44 59 140 149 113 21 33 - 48
44 146 104 - 98 28 77 59 33 26 -
45 147 105 - 99 43 76 61 - - -
46 148 105 13 98 47 77 59 - - -
47 10 50 63 26 155 9 5 3 - -
48 190 132 40 86 29 80 66 - 27 37

Total
ISR*** 34 38 27 29 25 24 29 22 16 12

Keterangan:

*Item Islamic social reporting.

**Halaman sumber dalam annual report.

***Total item ISR yang diungkapkan perusahaan.
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Lampiran 8 Hasil Checklist Indeks ISR 2011

Item* BMI BSM Mega BNI BCA BRI BKPN VIC PAN BJB
Hal** Hal Hal Hal Hal Hal Hal Hal Hal Hal

A
1 259 188 - - 52 - - 26 - -
2 - - - - - - - - - -
3 258 188 47 146 57 21 102 25 - -
4 - 100 - - - - - - - -
5 62 81 48 65 22 35 45 20 21 105
6 70 86 49 66 22 36 43 21 20 105
B
7 39 21 12 18 18 24 36 18 13 104
8 - 48 58 160 157 37 108 63 48 105
9 248 186 - 139 - - - - - -
C
10 - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - -
12 86 199 44 60 - - 82 - 34 -
13 86 155 - 57 43 55 82 - 34 -
14 87 167 45 58 31 81 82 22 34 121
15 173 55 52 105 13 17 104 49 10 121
16 87 166 41 53 - 66 81 22 35 120
17 261 193 - - - - - - - -
18 - 44 - - - 70 82 23 - -
19 - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - -
D
21 259 188 - 148 - 82 102 25 - -
22 259 192 - - - - - - - -
23 263 190 - - - - - 26 - -
24 258 188 47 146 - - 102 - - -
25 260 188 47 147 - - - - - -
26 267 188 - 57 - - 85 - - -
27 - 188 - - - - 85 - - -
28 261 188 47 147 40 43 85 - - -
29 261 188 47 148 39 - 102 - - -
30 260 188 47 152 39 - 102 - - -
E
31 261 27 - - - - - - 43 -
32 261 175 41 43 39 58 101 25 - 107
33 261 - - - - - - - - -
34 - - - - - - - - - -
35 - 168 - - - - - - - -
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F
36 39 21 12 18 18 24 36 18 13 104
37 173 33 51 41 47 56 21 55 13 104
38 - 62 51 49 147 77 21 56 52 104
39 170 133 25 91 46 57 67 - 37 -
40 182 160 26 95 48 55 - 36 - -
41 179 137 26 92 48 57 68 39 37 -
42 38 33 51 41 52 55 23 54 15 104
43 - 59 51 44 149 79 23 54 54 104
44 165 140 28 116 52 55 61 53 40 -
45 182 145 29 118 49 55 - - - -
46 165 144 29 117 53 56 63 18 - -
47 10 64 57 40 155 5 4 2 - 103
48 218 166 42 43 54 58 70 - 35 -

Total
ISR*** 35 41 28 32 26 26 30 23 19 14

Keterangan:

*Item Islamic social reporting.

**Halaman sumber dalam annual report.

***Total item ISR yang diungkapkan perusahaan.
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