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SARI 

 

Khumaerotun Nissa. 2017. “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Investment Account 

Holder, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Asrori, M.S. dan Prabowo Yudo 

Jayanto, S.E., MSA 

Kata Kunci : Islamic Social Reporting, Kepatuhan Syariah, Investment 

Account Holder, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Jenis Lembaga. 

Islamic Social Reporting adalah pelaporan tanggungjawab sosial 

perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Pengungkapan tanggung jawab sosial 

pada perbankan syariah masih belum maksimal karena belum adanya standar baku 

yang dibuat pemerintah khusus untuk perbankan syariah terkait pengungkapan 

tanggungjawab sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

kepatuhan syariah, investment account holder, ukuran perusahaan, dan umur 

perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan 

syariah dengan menambahkan variabel jenis lembaga sebagai variabel 

moderating. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah yang ada di Indonesia tahun 2011 hingga 2015. Motode 

pengambilan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling dan diperoleh 8 

BUS serta 2 UUS dengan 50 unit analisis yang menjadi objek pengamatan. Alat 

analisis yang digunakan adalah SPSS 21.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Sedangkan investment account holder 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Jenis lembaga memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting.  

Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah membuat standar 

khusus untuk pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah. 

bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel independen dan memilih 

variabel moderating yang secara teoritis berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting. 
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ABSTRACT 

 

Khumaerotun Nissa. 2017. “The Influence of Sharia Compliance, Investment 

Account Holder, Company Size, and Company Age toward Islamic Social 

Reporting Disclosure ". Final Project. Accounting Department. Economic Faculty. 

Semarang State University. Advisor Drs. Asrori, M.S. and Prabowo Yudo 

Jayanto, S.E., MSA. 

Keyword : Islamic Social Reporting, Sharia Compliance, Investment Account 

Holder, Company Size, Company Age, Institution Type. 

Islamic Social Reporting is the corporate social responsibility report of 

company accordance with the principles of sharia. The disclosure of social 

responsibility in Islamic banking is still not maximal because there is no basic 

standard made by the government specifically for sharia banking related to the 

disclosure of social responsibility. This study aims to analyze the influence of 

Sharia compliance, investment account holder, company size, and company age 

toward disclosure of Islamic Social Reporting on sharia banking by adding the 

institution type as moderating variable. 

The population in this study was all Sharia Banks and Sharia Business 

Units in Indonesia on 2011 to 2015. The sampling method that use in this research 

is purposive sampling and obtained 8 BUS and 2 UUS with 50 units of analysis as 

observations’ object. The analysis tool that used in this research is SPSS 21. 

The results of this study indicate that the sharia compliance, firm size and 

company age have a significant and positive effect on the Islamic Social 

Reporting disclosure. While the investment account holder has no significant 

effect on the Islamic Social Reporting disclosure. The institution type can 

moderates the influence of firm size toward Islamic Social Reportingdisclosure. 

Suggestion in this research for government to make special standard for 

Islamic Social Reporting disclosure in sharia banking. For the future research is 

suggested to add independent variable and choose moderating variable which 

theoretically influential toward Islamic social reporting disclosure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Praktik  Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu 

upaya perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa 

perusahaan tersebut mampu bekerja sama dengan masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Perubahan 

paradigma perusahaan dari profit oriented only menjadi 3P (Profit, Planet, 

People) mendasari perusahaan melakukan praktik tanggung jawab sosial karena 

mereka tidak hanya berorientasi laba (Profit) saja, melainkan terhadap lingkungan 

(Planet) dan masyarakat (People) sekitarnya (Sri, 2013). 

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya berkembang 

pesat dalam ekonomi konvesional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah 

(Lestari, 2013). Konsep CSR dalam islam sangat erat kaitanya dengan perusahaan 

yang mengimplementasikan konsep syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. 

Perusahaan yang mengimplementasikan konsep syariah salah satunya adalah 

perbankan syariah. (Khoirudin, 2013) menjelaskan bahwa secara umum 

Corporate Social Reporting (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan 

untuk tidak hanya berorientasi pada laba saja dalam menjalankan bisnisnya, tetapi 

juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitarnya, melalui 

upaya peningkatan kehidupan masyarakat setempat di segala aspek. 
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Perbankan syariah melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat, hal 

tersebut yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional 

yang fokusnya hanya pada kesejahteraan dunia saja. Dengan adanya perbankan 

syariah di Indonesia di harapkan dapat membantu perekonomian di Indonesia 

sesuai dengan peranya dalam mendukung perkembangan sektor sosial di 

Indonesia. 

Perkembangan perbankan syariah dapat terlihat dari semakin banyaknya  

jaringan kantor perbankan syariah yang tersebar di Indonesia. Jumlah jaringan 

kantor perbankan syariah di Indonesia mengalami perubahan di setiap tahunnya. 

Perkembangan Jumlah dan jaringan kantor perbankan syariah dari tahun 2011 - 

2015 dapat dilihat dalam tabel 1.1. berikut: 

Tabel 1.1. 

Perkembangan Jumlah dan Jaringan Kantor Perbankan  Syariah Tahun 

2011-2015 

Kelompok Bank 2011 2012 2013 2014 2015 

Bank Umum Syariah           

a. Jumlah Bank 11 11 11 12 12 

b. Jumlah Kantor 1.401 1.745 1.998 2.151 1.990 

Unit Usaha Syariah           

a. Jumlah Bank 

Konvensional yang memiliki 

UUS 

24 24 23 22 22 

b.  Jumlah Kantor 336 517 590 320 311 

Bank Pembiayaan Syariah 

    

  

a. Jumlah Bank 155 158 163 163 163 

b. Jumlah Kantor 364 401 402 439 466 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2015 
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Data statistik perbankan syariah desember 2015 menunjukkan jumlah 

Bank Umum Syariah yang terdaftar sebanyak 12 bank dengan 1.990 kantor yang 

tersebar di Indonesia. Semakin berkembangnya perbankan syariah, semakin besar 

pula tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena dengan banyaknya jaringan 

kantor perbankan syariah menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia 

terhadap perbankan syariah telah meningkat. Pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada 

masyarakat. 

Pelaporan Corporate Social Reponsbility  (CSR) perusahaan di Indonesia 

sebelumnya masih bersifat sukarela (voluntary), tetapi kini bersifat wajib 

(mandatory). Sedangkan pelaporan Corporate Social Responsbility (CSR) pada 

entitas syariah masih bersifat sukarela (voluntary) karena belum adanya peraturan 

baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah  (Savira, 2015). Kewajiban 

pelaporan Corporate Social Respinsibility (CSR) tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 40 Tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat (2), yang 

menyebutkan bahwa setiap perseroan wajib menyajikan laporan tanggung jawab 

sosialnya pada laporan tahunanya. Selain itu pada pasal 74 ayat 1(satu) juga 

disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. 

(Haniffa, 2002) menyatakan bahwa selama ini pengukuran pengungkapan 

CSR pada perbankan syariah masih mengacu pada Global Reporting Initiative 

Index (GRI). Padahal saat ini standar pengukuran baru untuk CSR syariah yaitu 
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Islamic Social Reporting yang sesuai dengan prinsip syariah. Indeks ISR diyakini 

dapat menjadi standar pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

sesuai dengan perspektif Islam dan sesuai untuk diterapkan pada perbankan 

syariah (Rahayu, 2014). 

Pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di 

Indonesia masih belum maksimal seperti yang dilansir pada  koran online 

republika (http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/31/ofwb87-

bank syariah-asosial) bahwa perbankan syariah masih kurang atau belum berpihak 

kepada masyarakat seperti halnya perbankan konvensional yang menempatkan 

profit sebagai prioritas utamanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur 

Bank Indonesia Agus Martowardojo pada seminar “Integrating Islamic 

Commercial and Social Finance to Strengthen Financial System Stability” yang 

menyatakan ajakan agar Perbankan syariah mulai menguatkan sisi pembiayaan 

sosial melalui pembiayaan zakat dan wakaf. Hal tersebut mengindikasikan kritik 

halus dari Bank Indonesia yang melihat perbankan syariah lebih menitikberatkan 

sisi komersial dari pada sosialnya.Hal lain yang menunjukkan masih rendahnya 

pengungkapan CSR bank syariah dapat terlihat dari penelitian yang dilakukan 

oleh (Fitria&Hartanti, 2010)yang membandingkan skor indeks GRI dan indeks 

ISR pada perbankan syariah. Penelitian (Fitria&Hartanti, 2010) menunjukkan 

hasil sebagai berikut : 

 

 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/31/ofwb87-bank%20syariah-asosial
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/31/ofwb87-bank%20syariah-asosial
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Tabel 1.2. 

Perbandingan Skor Indeks GRI Bank Syariah dan Bank Konvensional 

  Bank Syariah Bank Konvensional 

Nama A B C A B C 

Skor indeks 

GRI 52 (36%) 66 (46%) 58 (40%) 61 (42%) 73 (51%) 61(42%) 

Sumber : Fitria dan Hartanti(2010) 

Berdasarkan tabel 1.2. terlihat bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial perbankan syariah berdasarkan indeks GRI (Global Reporting Initiative) 

lebih rendah dibanding dengan perbankan konvensional. Nilai tertinggi hasil 

skoring indeks GRI dalam perbankan syariah adalah 66 (46%) sedangkan pada 

perbankan konvensional adalah 73 (51%). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan konvensional lebih baik bila 

dibanding dengan perbankan syariah. Hasil penelitian (Fitria dan Hartanti, 2010) 

juga menunjukkan hasil bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan 

indeks GRI memiliki skor yang lebih baik dibandingkan indeks ISR pada 

perbankan syariah. Tabel 1.3. menunjukkan perbandingan skor indeks GRI dan 

indeks ISR pada perbankan syariah. 

Tabel 1.3. 

Perbandingan Skor Indeks GRI dan Indeks ISR Bank Syariah 

Nama 
Bank Syariah 

A B C 

Skor Indeks GRI 
 52 (36%) 66 (46%) 58 (40%) 

Skor Indeks ISR 
25 (42%) 34 (58%) 27 (46%) 

 Sumber: Fitria dan Hartanti(2010) 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah berdasarkan 

indeks ISR lebih rendah dibandingkan dengan indeks GRI, seperti yang terlihat 
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dalam tabel diatas yang menunjukkan bahwa skor indeks GRI lebih tinggi dari 

pada skor indeks ISR pada perbankan syariah. Skor tertinggi indeks ISR dan 

indeks GRI sama-sama diperoleh bank syariah B dengan nilai sebesar 34 (58%) 

untuk indeks ISR dan 66 (46%). Skor indeks ISR dan indeks GRI yang peringkat 

dua sama-sama diperoleh bank C kemudian diikuti dengan bank B. Bank yang 

mendapatkan rangking tinggi pada indeks GRI akan mendapatkan ranking tinggi 

pula pada indeks ISR. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada bank syariah belum sesuai dengan prinsip syariah, karena indeks ISR 

diyakini sebagai standar pengungkapan yang tepat bagi perbankan syariah karena 

sesuai dengan perspektif islam masih rendah nilainya (Rahayu, 2014). 

Penelitian ini akan menguji apakah kepatuhan syariah, Investment Account 

Holder, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia. 

selain itu, peneliti menambahkan variabel jenis lembaga sebagai variabel yang 

diduga memoderasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam penelitian ini. 

Kepatuhan syariah tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan 

syariah. Bank syariah yang aktivitasnya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, 

akan melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting yang baik yang sesuai 

dengan prinsip syariah, sehingga kepatuhan syariah dianggap dapat 

mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting. 
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Sharia Enterprise Theory menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai 

entitas syariah yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah akan melakukan 

pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai bentuk amanah dan 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang merupakan stakeholder utama 

dalam perusahaan.  

Penelitian tentang pengaruh kepatuhan syariah terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting menunjukkan hasil yang beragam. (Khasanah, 2015) 

yang membuktikan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Hasil tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan (Marharani, 2015) yang menunjukkan hasil bahwa 

kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perbankan syariah. 

Investment Account Holder (IAH) merupakan struktur kepemilikan pada 

perbankan syariah yang dananya bersumber dari nasabah. Archer et al dalam 

(Farooket al, 2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak 

suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap 

mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang 

saham. Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan 

terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham  

ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari 

nasabah (Farooket al, 2011). 

Investment Account Holder dalam perbankan syariah juga merupakan 

stakeholder yang memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dari bank 
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syariah. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga 

hubungan dengan stakeholder demi kelangsungan hidup perusahaannya.Salah satu 

cara yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan mengakomodasi keinginan 

dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai pengaruh 

besar terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas usahanya, seperti tenaga kerja, produk perusahaan, dan 

lain-lain (Ghozali& Chariri, 2014). 

Investment Account Holder atau nasabah dalam perbankan syariah dapat 

menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan 

(Jensen dan Meckling dalam (Farooket al, 2011)). Semakin tinggi 

proporsiInvestment Account Holder (IAH) dari dana pemegang saham maka akan 

meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah untuk melakukan 

pengungkapan tangung jawab sosialnya. Sehingga Investment Account Holder 

(IAH) diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perbankan syariah. 

Penelitian tentang pengaruh Investment Account Holder (IAH) terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting juga menunjukkan hasil yang berbeda. 

(Farooket al, 2011), (Khasanah, 2015) dan (Alfarisi, 2015) dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting. Hasil yang berbeda terlihat dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Sudaryati, 2012)yang membuktikan bahwa IAH tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 
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Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya suatu perusahaan. 

Perusahaan yang besar memiliki biaya politis yang besar pula jika dibandingkan 

dengan perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan akan melakukan berbagai cara 

untuk mengurangi biaya politis yang ditanggungnya, salah satu cara yang 

dilakukan perusahaan dalam mengurangi biaya politis yaitu membuat 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya yang lebih luas. Political Cost 

Hypothesis menjelaksan bahwa perusahaan yang besar akan memilih metode 

akuntansi yang menurunkan laba atau dengan membuat pengungkapan informasi 

lain untuk mengurangi biaya politis yang ditanggung perusahaan. Jadi semakin 

besar perusahaan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan ISR memunculkan hasil yang berbeda. (Lestari, 2013), 

(Savira, 2015) dan (Gallego, 2016) membuktikan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Namun, peneliti lain yaitu  (Rahayu, 2014) dan (Alfarisi, 2015)dalam 

penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam perusahaannya.Seberapa lama perusahaan mampu 

mempertahankan eksistensinya dalam menjalankan usahanya.Semakin tua umur 

perusahaan semakin banyak pula informasi yang diungkapkan dalam laporan 

tahunanya sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Hal tersebut sejalan 

dengan teori pertanggungjawaban islam yang menjelaskan bahwa perusahaan 
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akan melakukan pengungkapan informasi perusahaanya secara tranparan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak eksternal perusahaan. 

Penelitian tentang pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, namun menunjukkan  

hasil yang beragam. (Utami& Rahamawati, 2010)membuktikan bahwa umur 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. 

Sedangkan (Asrarsani, 2013) menunjukan hasil bahwa umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan, sehingga semakin 

tua umur perusahaan semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

kepatuhan syariah, Investment Account Holder, ukuran perusahaan, dan umur 

perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting menunjukkan 

research gap sehingga perlu dilakukan pengujian ulang, karena secara teoritis 

ketiga variabel tersebut memilki pengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting. Selain itu pengungkapan tanggunng jawab sosial berdasarkan 

indeks ISR masih menunjukkan hasil yang terbatas. Hal ini dikarenakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah masih bersifat 

sukarela (voluntary) dan belum adanya standar dan peraturan yang baku dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan berbasis syariah.  

Penelitian ini menambahkan variabel moderating yaitu jenis lembaga yang 

diduga dapat memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jenis lembaga merupakan karakteristik bisnis dari suatu perusahaa 
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yang dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu entitas syariah dan 

bukan entitas syariah.  Jenis lembaga dipilih menjadi variabel moderating karena 

Bank Umum Syariah seharusnya memiliki kinerja yang lebih baik dari pada Unit 

Usaha Syariah. Hal tersebut dikarenakan BUS telah memiliki wewenang penuh 

terkait kebijakan tentang kepatuhan syariah, dana syirkah temporer dan 

pembiayaan syariah, sedangkan UUS tidak memiliki wewenang penuh terkait 

kebijakan perbankan syariah karena UUS merupakan unit usaha dari Bank Umum 

Konvensional. Jadi jenis lembaga diduga dapat memoderasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan adanya reseach gap 

antara penelitian terdahulu pada latar belakang permasalahan di atas, maka 

peneliti mengambil judul “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Investment Account 

Holder, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Pengungkapan Islamic Social Reporting  (ISR) atau pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia lebih rendah dari pada 

perbankan konvensional (Fitria dan Hartanti, 2010). 

2. Prinsip–prinsip syariah merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh 

perbankan syariah dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan prinsip-

prinsip islam.   
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3. Semakin banyak perbankan syariah menunjukan bahwa masyarakat sudah 

memilki kepercayaan terhadap bank syariah, sehingga mereka 

menginvestasikan dananya pada perbankan syariah. Dana tersebut dalam 

laporan tahunan perbankan syariah tercermin dalam laporan posisi keuangan 

yaitu dana syirkah temporer.  

4. Ukuran perbankan syariah di Indonesia berbeda-beda antara bank satu dengan 

bank lainnya. 

5. Karakteristik bisnis setiap perbankan di Indonesia berbeda-beda, seperti Bank 

Umum Syariah (BUS) yang termasuk dalam entitas syariah dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) yang bukan merupakan entitas syariah karena termasuk dalam 

unit kerja dari Bank Umum Konvesnional (BUK). 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Penelitian ini mengkaji tentang pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Islamic Social 

Reporting digunakan untuk mengukur tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh 

kepatuhan syariah, investment account holder, ukuran perusahaan, dan umur 

perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting dengan 

menambahkan jenis lembaga sebagai variabel moderating. Sampel dalam 

penelitian ini adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di 

Indonesia dengan periode penelitian lima tahun yaitu periode 2011-2015. 
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1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh kepatuhan syariah terhadap pengungkapan islamic 

social reporting(ISR)? 

2. Bagaimanakah pengaruh investment account holder terhadap pengungkapan 

islamic social reporting(ISR)? 

3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan (Size) terhadap pengungkapan 

islamic social reporting(ISR)? 

4. Bagaimanakah pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan islamic 

social reporting(ISR)? 

5. Bagaimanakah jenis lembaga memoderasi pengaruh kepatuhan syariah 

terhadap pengungkapan islamic social reporting(ISR)? 

6. Bagaimanakah jenis lembaga memoderasi pengaruh investment account 

holder terhadap pengungkapan islamic social reporting(ISR)? 

7. Bagaimanakah jenis lembaga memoderasi pengaruh ukuran perusahaan (Size) 

terhadap pengungkapan islamic social reporting(ISR)? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan syariah terhadap pengungkapan 

islamic social reporting(ISR). 
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2. Untuk menganalisis pengaruh investment account holder terhadap 

pengungkapan islamic social reporting(ISR). 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (Size) terhadap 

pengungkapan islamic social reporting(ISR). 

4. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan 

islamic social reporting(ISR). 

5. Untuk menganalisis peran jenis lembaga dalam memoderasi pengaruh 

kepatuhan syariah terhadap pengungkapan islamic social reporting(ISR). 

6. Untuk menganalisis peran jenis lembaga dalam memoderasi pengaruh 

investment account holder terhadap pengungkapan islamic social 

reporting(ISR). 

7. Untuk menganalisis peran jenis lembaga dalam memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan (Size) terhadap pengungkapan Islamic social reporting(ISR). 

  

1.6. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan  di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi tambahan 

bagi penelitian  selanjutnya terkait pengungkapan tanggung jawab sosial di 

perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang kepatuhan syariah, investment account holder 

(IAH), ukuran perusahaan, dan umur perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia. 
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2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perbankan syariah untuk 

meningkatkan pengungkapan informasi aktivitas perbankan terutama aktivitas 

sosialnya walaupun belum ada undang-undang khusus untuk perbankan 

syariah mengenai standar pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menganalisis 

kinerja perbankan syariah dari pengungkapan informasi perbankan dan  

membantu investor dalam mengambil keputusan investasi pada perbankan 

syariah. 

 

1.7. Orisinilitas Penelitian 

 Penelitian terkait Islamic Social Reporting telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya, tetapi pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel 

moderating yang sebelumnya belum banyak dilakukan serta  peneliti menambah 

jumlah periode menjadi 5 tahun yaitu 2011-2015 yang sebelumnya dilakukan 

hanya 3 tahun oleh (Alfarisi, 2015) dan (Khasanah, 2015). Selain itu peneliti 

menambahkan obyek penelitian yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah karena di Indonesia menganut dual banking system. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. Sharia Enterprise Theory 

Sharia Enterprise Theory menurut Triyuwono(2011) merupakan teori 

yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu,  Sedangkan manusia 

hanyalah bertugas sebagai wakilnya (Khalifatul fil ardh) yang harus patuh 

terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam misinya memberikan 

kesejahteraan bagi manusia dan alam. Sharia Enterprise Theory (SET)  

memandang bahwa stakeholder terbagi menjadi tiga yaitu Tuhan, manusia, dan 

alam. Tuhan merupakan pihak tertinggi yang menjadi tujuan hidup manusia. 

Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka akuntansi 

syariah tetap bertujuan untuk membangkitkan kesadaran keTuhanan bagi para 

penggunanya, selain itu digunakannya sunnatullah sebagai basis dalam konstruksi 

akuntansi syariah. Dengan digunakannya sunnatullah sebagai basis dalam 

akuntansi syariah, maka akuntansi syariah hanya berdasarkan pada hukum dan 

prinsip Islam. 

Stakeholder kedua menurut Sharia Enterprise Theory adalah manusia 

yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholder dan indirect-

stakeholder.  Direct-stakeholder merupakan pihak-pihak yang secara langsung 

berkontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk keuangan maupun bukan 
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keuangan. Dengan kontribusi yang mereka berikan secara langsung bagi 

perusahaan, maka mereka mimiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari 

perusahaan (Triyuwono, 2011) 

Indirect-stakeholder merupakan pihak-pihak yang tidak berkontribusi pada 

perusahaan, baik dalam bentuk keuangan maupun bukan keuangan, tetapi secara 

syariah mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan juga dari 

perusahaan karena sesungguhnya apa-apa yang kita peroleh didalamnya terdapat 

hak milik orang lain juga. Seperti firman Allah SWT: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 

„Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan‟. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka 

sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahuinya”. (QS.Al Baqarah [2]: 215). 

Sharia Enterprise Theory (SET) menempatkan alam sebagai stakeholder 

ketiga dalam suatu entitas.  Alam merupakan pihak yang memberikan konstribusi 

bagi jalanya suatu perusahaan. Perusahaan didirikan diatas bumi, menggunakan 

energi yang terdapat di alam dalam memberikan jasa kepada pihak – pihak lain, 

dan memproduksi bahan baku yang berasal dari alam, sehingga alam berhak 

mendapatkan kesejahteraan juga dari perusahaan seperti hal nya Tuhan dan 

manusia. 

Implikasi Sharia Enterprise Theory dalam penelitian ini adalah bahwa 

pengungkapan Islamic Social Reporting merupakan bentuk amanah dan 

pertanggungjawaban yang dilakukan perbankan syariah sebagai makhluk Allah 
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yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Amanah untuk melakukan 

pengungkapan Islamic Social Reporting  tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat 

kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah.  

 

2.1.2. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan harus 

bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap 

perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan(Freemanet al, 2001). 

Selain itu, teori stakeholder juga menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingan pemiliknya saja, namun harus 

memberikan manfaat juga bagi stakeholdernya, seperti pemegang saham, kreditor, 

konsumen, Gsupplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Ghozali& 

Chariri, 2014). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

bertanggung jawab bukan hanya kepada pemiliknya saja namun bertanggung 

jawab pula pada stakeholdernya. 

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder agar bisnisnya 

tetap dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah  

dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama 

stakeholder yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya 

yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti 

tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali& Chariri, 2014). Dengan 

terpenuhinya keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, keberlangsungan hidup 

perusahaan dapat terjamin. 
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Informasi merupakan unsur utama yang dapat digunakan perusahaan 

dalam mengelola hubungan dengan stakeholdernya untuk mendapatkan dukungan 

dan persetujuan dari mereka (Gray el al, 1996 dalam (Deegan, 2002)). Artinya 

informasi yang diungkapkan perusahan bukan hanya karena tanggung jawab yang 

dirasakan, namun karena alasan startegis perusahaan untuk mendapatkan 

kepercayaan stakeholder. Manajer memiliki strategi untuk menunjukkan kepada 

stakeholder bahwa perusahaan sesuai dengan apa yang mereka harapakan melalui 

pengungkapan informasi perusahaan seperti informasi mengenai tanggung jawab 

sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Deegan, 2002). 

Implikasi teori stakeholder dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sebagai salah satu bentuk 

tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder. Dengan perusahaan 

bertanggung jawab terhadap stakeholder dapat berdampak positif terhadap citra 

perusahaan di mata stakeholder. Dalam penelitian ini teori stakeholder digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara varaibel Investment Account Holder (IAH) 

dengan pengungkapan ISR pada perbankan syariah. Nasabah (IAH) berharap 

perusahaan tidak hanya fokus pada bisnisnya saja, namun tetap memperhatikan 

lingkungan sekitarnya juga. Dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus terhadap bisnisnya 

saja, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosial sekitarnya.  
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2.1.3. Political Cost Hypothesis 

Hipotesis biaya politis (Political Cost Hypothesis) merupakan salah satu 

hipotesis yang ada dalam teori akuntansi positif yang berpendapat bahwa 

perusahaan besar dan bukan perusahaan kecil kemungkinan besar akan memilih 

metode akuntansi untuk menurunkan laporan laba (Belkaoui, 2007). Semakin 

besar perusahaan maka semakin besar pula biaya politis yang ditanggung 

perusahaan. Biaya politis adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat agar perusahaan tetap 

going concern(Purnasiwi, 2011). Salah satu cara untuk mengurangi biaya politis 

adalah dengan melakukan pengungkapan informasi perusahaaan seperti 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Hasibuan, 2001). Jadi semakin 

besar perusahaan semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan. 

 Implikasi Hipotesis biaya politis (Political Cost Hypothesis) dalam 

penelitian ini adalah bahwa perusahaan yang besar akan memilih metode 

akuntansi yang menurunkan laba atau dengan membuat pengungkapan informasi 

lain untuk mengurangi biaya politis yang ditanggung perusahaan. Perusahaan 

yang berskala besar memiliki biaya politis yang besar pula, dan untuk mengurangi 

biaya politis tersebut perusahaan melakukan pengungkapan informasi tanggung 

jawab sosialnya lebih luas lagi (Lestari, 2013). 

Hipotesis biaya politis (Political Cost Hypothesis) dalam penelitian ini 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Semakin besar perusahaan semakin 
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besar pula biaya politis yang ditanggung perusahaan. Dengan biaya politis yang 

besar, perusahaan akan mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial 

perusahaannya lebih luas lagi untuk mengurangi biaya politis tersebut. 

 

2.1.4. Teori Pertanggungjawaban Islami 

Aktivitas manusia harus dilakukan sesuai dengan ajaran Allah SWT agar 

mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, hal tersebut sesuai dengan filosofi Al 

Qur’an bahwa semua aktivitas manusia harus diarakan untuk mencapai falah atau 

kesejahteraan dunia dan akhirat (Siddiqqui, 2000: 8 dalam (Baki, 2013)). Allah 

SWT berfirman: 

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugrahkan Allah 

kepadamu, tetapi janganlah  kamu  lupakan  bagianmu  di  dunia  dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang yang berbuat kerusakan” (QS Al-Qasas: 77) 

 Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Qasas ayat 77 dijelaskan 

bahwa dalam melakukan segala aktivitasnya manusia semata – mata hanya untuk 

mendapatkan pahala dari Allah yang dapat diakulakan dengan cara berbuat baik 

kepada sesama manusia dan Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka 

bumi.  

 Teori pertanggungjawaban islam menurut (Hameed dan Yaya, 2005)yaitu 

teori yang  membentuk  sebuah  struktur  yang  unik dengan  menggabungkan  
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antara  kegunaan  keputusan,  kepengurusan,  dan  akuntabilitas  menjadi  satu 

kesatuan  yaitu  pertanggungjawaban  islam.  Teori ini berasal dari gagasan bahwa 

seluruh alam semesta dan isinya hanya milik Allah SWT (QS 42:4) dan kekuasaan 

tertinggi hanya milik Allah SWT. Hubungan agen menempatkan manusia untuk 

mencatat kepercayaan yang dipercayakan kepadanya dan apakah perintah tersebut 

telah sesuai dengan syariah Islam.  

Persepsi tentang pertanggungjawaban pada tingkat kedua yang disebut 

dengan Pertanggungjawaban sekunder menurut (Hameed dan Yaya, 2005) yang 

meliputi  pertanggungjawaban  kepada  semua  pemangku  kepentingan  yang 

menurut  islam  kepentingan  bersama  lebih  penting  dari  pada  kepentingan 

individu  maupun  golongan tertentu dalam  pengambilan  keputusan. 

 Implikasi teori pertanggungjawaban Islam dalam penelitian ini adalah 

bahwa perusahaan dengan umur yang banyak memiliki tingkat 

pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari pada perusahaan dengan umur yang 

masih sedikit, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan berbasis 

syariah yang tujuannya untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan 

akhirat. Jadi semakin tua umur perusahaan akan semakin besar pula tanggung 

jawab perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan di perusahaan baik internal 

maupun eksternal. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan 

oleh bank syariah terhadap pihak eksternal perusahaan yaitu dengan melakukan 

pengungkapan Islamic social reporting.  
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2.1.5. Teori Al-Wala’ (Loyalitas) dalam Islam 

Kata  al-wala’  menurut  bahasa  berarti;  mencintai,  menolong,  

mengikuti, mendekat  kepada  sesuatu.  Kata  al-wala’  menurut  terminologi  

syariat  berarti; penyesuaian  diri  seorang  hamba  terhadap  apa  yang  disukai  

dan  diridhai  Allah  berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. Al-wala’  

(loyalitas/kecintaan)  adalah  masalah  yang  sangat  penting  dan ditekankan  

kewajibannya  dalam  Islam,  bahkan  merupakan  landasan  keimanan seseorang  

yang  besar  karena  jika  melalaikannya  akan  merusak  keimanan seseorang.  

Syeikh  Shalih  bin  Fauzan  Al-Fauzan  Hafidhadhullah  dalam (Jayanto, 2016) 

berpendapat bahwa setelah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya wajib (bagi  setiap  

muslim  untuk)  mencintai  para kekasih  Allah  (orang-orang  yang  beriman)  dan 

membenci musuh-musuh-Nya. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT 

dalam  Surat Al-Mumtahanah yang artinya:   

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada (diri nabi)  Ibrahim 

dan orang-orang yang bersamanya; ketika mereka berkata kepada  kaum 

mereka;”Sesungguhnya  kami  berlepas  diri  dari  kamu  dan  dari  apa  yang  

kamu  sembah selain  Allah, kami  ingkari (kekafiran) kamu  dan  telah nyata  

antara  kami  dan  kamu  permusuhan  dan  kebencian  untuk  selamalamanya  

sampai  kamu  beriman  kepada  Allah  semata.”(Q.S.  AlMumtahanah: 4)  

Selain itu, firman Allah lain yang artinya:  
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang  yahudi  

dan  nasrani  sebagai  kekasih/teman  dekat(mu);  sebagian  mereka  adalah  

kekasih  bagi  sebagian  yang  lain.  Barang  siapa  diantara  kamu  menjadikan  

mereka  sebagai  kekasih/teman  dekat,  maka  sesungguhnya orang itu termasuk 

golongan mereka.” (Q.S. Al-Maidah 51)  

Menurut  (Jayanto, 2016)dalam  buku  Introduction  Sharia  Economic,  

Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) dalam sistem ekonomi Islam yaitu:  

1. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Allah SWT  

Bentuk  sikap  Al-Wala’  terhadap  allah  SWT  adalah  dengan  cara  

senantiasa menjalankan  perintah-Nya  dan  menjauhi  segala  apa  yang  dilarang  

oleh  Allah  SWT, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi cinta 

kita kepada Allah SWT, mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoiru maghdoh 

dengan kontinyu (istiqomah) dengan mengharap keridhaan Allah SWT serta 

berjihad di jalan Allah  SWT (Fii sabilillah)  

2. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Entitas  

Bentuk  sikap  Al-Wala’  terhadap  entitas  adalah  dengan  cara  

merencanakan,  mengkoordinasikan,  mengimplementasikan,  dan  mengendalikan  

segenap  tenaga  dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari entitas Islam 

sehingga aktvitas dari  entitas  tersebut  dapat  bermanfaat  untuk  kemashlahatan  

pelanggan  dan masyarakat serta lingkungan.  

3. Implementasi Sikap Al-Wala’ (Loyalitas) terhadap Stakeholder 
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Bentuk  sikap  Al-Wala’  terhadap  Stakeholder  adalah  dengan  cara  

memilih  stakeholder  yang  Islami  untuk  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  

prinsip-prinsip  Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist.  

Implementasi teori Al-wala’ dalam penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan hubungan antara jenis kelembagaan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting. Entitas syariah akan melakukan pengungkapan informasi yang 

lebih luas dan transparan terhadap pihak eksternal dari pada yang bukan entitas 

syariah. Pengungkapan informasi yang lebih luas dilakukan entitas syariah 

sebagai salah satu bentuk tanggung jawab entitas terhadap pihak eksternal bahwa 

apa yang dilakukan entitas dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, hal 

tersebut sesuai dengan implementasi teori Al-Wala terhadap entitas bahwa entitas 

syariah akan meningkatkan produktivitas entitas untuk kemaslahatan masyarakat 

dan lingkungan. Selain itu, teori Al-Wala juga dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh Investment Account Holder (IAH) terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting. Bank syariah sebagai entitas islam memiliki dana 

investasi yang berasal dari nasabahnya yang dalam laporan keuangan tercermin 

pada dana syirkah temporer. Dengan adanya IAH dalam Perbankan syariah 

menunjukkan bahwa bank syariah memiliki stakeholder yang dananya berasal 

dari nasabahnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban bagi para stakeholdernya 

adalah pengungkapan tanggungjawab sosialnya dalam laporan tahunan. 
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2.2. Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah 

2.2.1. Perbankan Syariah 

Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah sebagai 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip 

hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah 

memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. 

Bank Syariah menurut jenisnya, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank 

syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah 

yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, 

dalam perbankan syariah terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan 

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai 
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kantor induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah.  

Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan 

konvensional yaitu sistem bunga pada perbankan konvensional dan sistem bagi 

hasil pada perbankan syariah. Perbedaan lain antara Bank Syariah dan Bank 

Konvensional dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek legalitas, aspek 

struktur organisasi, aspek bisnis dan usaha yang dibiayai dan aspek lingkungan 

kerja. Secara garis besar perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat 

dilihat pada tabel 2.1. Berikut:  

Tabel 2.1.  

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Aspek Bank Syariah Bank Konvensional 

Legalitas Akad syariah Akad konvensional 

Struktur Organisasi Penghimpun dan 

penyalur dana harus 

sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan 

sejenis 

Bisnis dan Usaha yang 

dibiayai 

Melakukan investasi 

yang halal 

Hubungan dengan 

nasabah berbentuk 

kemitraan 

Berdasarkan prinsip bagi 

hasil, jual beli atau sewa 

Berorientasi pada 

keuntungan dan 

kemakmuran dunia 

akhirat  

Investasi yang halal dan 

haram 

Hubungan dengan 

nasabah berbentuk 

kreditor-debitur 

Memakai sistem bunga 

 

Berorientasi pada 

keuntungan 

Lingkungan Kerja Islami Non Islami 

Sumber: (Machmud, Amir & Rukmana, 2010) 
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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Data 

Statistik Perbankan Syariah per Desember 2015 menunjukkan bahwa pelayanan 

perbankan syariah di Indonesia semakin luas dengan 12 (dua belas) Bank Umum 

Syariah (ada penambahan 1 BUS lagi dibandingkan dengan awal tahun 2014) 

dengan 1.990 kantor. Selain itu, terdapat 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 

311 kantor serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 446 

kantor. 

 

2.2.2. Definisi dan Konsep Islamic Social Reporting 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah 

komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan perekonomian. 

Perusahaan wajib mengungkapakan tanggung jawab sosialnya dalam laporan 

tahunan mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa  

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia menjadi bersifat 

wajib (mandatory) dari yang sebelumnya bersifat sukarela (voluntary). 

Konsep tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang dalam ekonomi 

konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah (Lestari, 2013). Konsep 

CSR dalam islam sangat erat kaitanya dengan perusahaan yang 

mengimplementasikan konsep syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. 

Perkembangan tanggung jawab sosial pada ekonomi islam dapat meningkatkan 
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kepedulian masyarakat terhadap entitas syariah (Lestari, 2013). Pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada entitas syariah masih bersifat sukarela (voluntary) 

karena belum adanya peraturan baku secara syariah mengenai pelaporan atau 

pengungkapan syariah (Savira, 2015). Selain itu belum adanya standar baku di 

Indonesia untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

entitas syariah. 

(Haniffa, 2002) menyatakan bahwa selama ini pengukuran pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada perbankan syariah masih mengacu pada Global 

Reporting Initiative Index (GRI), Padahal saat ini terdapat standar pengukuran 

baru untuk CSR syariah yaitu Islamic Social Reporting yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi tolak ukur dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan perspektif Islam dan 

sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah (Rahayu, 2014). 

IndeksIslamic Social Reporting merupakan standar pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perbankan syariah yang berisi item-item yang telah ditetapkan oleh 

AAOFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) 

dan dikembangkan oleh para peneliti mengenai item-item tanggung jawab sosial 

yang seharusnya diungkapkan oleh entitas syariah (Othman, 2009). 

(Haniffa, 2002) menjelaskan bahwa terdapat 3 dimensi yang menjadi 

landasan dalam merumuskan kerangka Social Reporting yaitu: mencari ridha 

Allah, memberikan keuntungan kepada masyarakat dan mencari kekayaan untuk 

memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan dari social reporting dalam perspektif Islam 

yang dikemukakan oleh (Haniffa, 2002) adalah sebagai berikut: 
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1. Menunjukkan akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat. 

2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi 

yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim 

dalam pengambilan keputusan. 

 

2.2.3. Standar Pengungkapan Islamic Social Reporting 

Penelitian ini menggunakan indeks Islamic Social Reporting (ISR) yang 

digunakan oleh (Fauziah, 2013). Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 50 

item pengungkapan yang dikelompokan menjadi enam tema pengungkapan 

sebagai berikut: 

1. Tema Investasi dan Keuangan 

2. Tema Produk dan Jasa 

3. Tema Tenaga Kerja 

4. Tema Sosial 

5. Tema Lingkungan 

6. Tema Tata Kelola Organisasi 

 Tema pertama dalam pengungkapan Islamic Social Reporting adalah 

investasi dan keuangan yang terdiri dari pengungkapan aktivitas investasi dan 

keuangan bank. Tabel 2.2 berikut menunjukkan beberapa item yang ada pada 

tema investasi dan keuangan. 
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Tabel 2.2. 

Indeks ISR Tema Investasi dan keuangan 

No Item Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan 

1. Aktivitas riba 

2. Gharar  

3. Zakat  

4. Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent 

clients 

5. Current value balance sheet 

6. Value added statements 

Sumber: Fauziah (2013) 

Tema kedua dalam indeks Islamic Social Reporting (ISR) adalah produk 

dan jasa perusahaan yang terdiri dari beberapa item pengungkapan. Tabel 2.3. 

berikut menyajikan beberapa item dalam tema produk dan jasa.  

Tabel 2.3. 

Indeks ISR Tema Produk dan Jasa 

No Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa 

1. Status halal atau syariah dalam produk 

2. Pengembangan produk 

3. Peningkatan pelayanan 

4. Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap 

peraturan yang berlaku 

Sumber: Fauziah (2013) 

Tema ketiga dalam indeks IslamicSocial Reporting (ISR) adalah Tenaga 

kerja yang terdiri dari beberapa item pengungkapan. Tabel 2.4 menyajikan 

beberapa item dalam tema tenaga kerja. 
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Tabel 2.4. 

Indeks ISR Tema Tenaga Kerja 

No Item Indeks ISRTema Tenaga Kerja 

1. Karakteristik pekerjaan 

2. Pendidikan dan pelatihan  

3. Kesempatan yang sama 

4. Kesehatan dan keselamatan kerja 

5. Lingkungan kerja 

6. Perekrutan khusus 

Sumber : Fauziah (2013) 

Tema keempat dalam indeks Islamic Social Reporting (ISR) adalah tema 

sosial yang terdiri dari beberapa item pengungkapan. Tabel 2.5. menyajikan 

beberapa item dalam tema sosial 

Tabel 2.5. 

Indeks ISR Tema Sosial 

No Item  Indeks ISR Tema Sosial 

1. Shadaqoh/donasi 

2. Wakaf  

3. Qardh hasan 

4. Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah 

5. Pendidikan  

6. Bantuan kesehatan 

7. Pemberdayaan ekonomi 

8. Kepedulian terhadap anak yatim piatu 

9. Pembangunan atau renovasi masjid 

10. Kegiatan kepemudaan 

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

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

Sumber: Fauziah (2013) 

Tema kelima dalam indeks Islamic Social Reporting (ISR) adalah tema 

lingkungan yang terdiri dari beberapa item pengungkapan. Tabel 2.6. menyajikan 

beberapa item dalam tema lingkungan. 
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Tabel 2.6. 

Indeks ISR Tema Lingkungan 

No Item Indeks ISR Tema Lingkungan 

1. Kampanye go green 

2. Konservasi lingkungan 

3. Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah 

4. Polusi 

5. Perbaikan dan pembbuatan sarana umum 

6. Audit lingkungan 

7. Kebijakan manajemen lingkungan 

Sumber : Fauziah (2013) 

Tema keenam dalam indeks Islamic Social Reporting (ISR) adalah tata 

kelola organisasi yang terdiri dari beberapa item pengungkapan. Tabel 2.7. 

menyajikan beberapa item dalam tema tata kelola organisasi. 

Tabel 2.7. 

Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi 

No Item Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi 

1. Profil dan strategi organisasi 

2. Struktur organisasi 

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

7. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana 

serta pelayanan jasa 

8. Penanganan benturan kepentingan 

9. Penerapan fungsi kepatuhan Bank 

10. Penerapan fungsi audit intern 

11. Penerapan fungsi audit ekstern 

12. Batas maksimum penyaluran dana 

13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 

14. Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya 

15. Etika perusahaan 

Sumber: Fauziah (2013) 
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2.3. Kepatuhan Syariah 

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (Good 

Corporate Governance) dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah adalah 

manivestasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan berbasis syariah (Marharani, 2015).(Hameed, 2003) 

merekomendasikan Islamic Disclosure Index (IDI) yang terdiri dari tiga 

komponen antara lain kepatuhan syariah, GCG, dan sosial. Pengungkapan 

kepatuhan syariah merupakan komponen yang paling relevan sebagai penyediaan 

informasi kepatuhan syariah dalam suatu perusahaan (Asrori, 2011). Suatu 

perusahaan syariah dikatakan memiliki nilai kepatuhan syariah yang baik jika 

usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah dalam perbankan 

syariah dapat tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan 

syariah. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan 

prinsip syariah pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan 

kegitan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa, bank syariah 

wajib memenuhi atau mematuhi prinsip syariah. Sedangkan pada pasal 2 ayat 2 

menjelaskan bahwa Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan mematuhi 

ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ( 

„adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta 

tidak mengandung gharar (ketidakpastian), maysir(spekulatif), riba, riswah, dan 

objek haram. 
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Kepatuhan syariah dalam penelitian ini diukur dengan peringkat atau 

predikat dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa. Peringkat atau predikat tersebut dapat dilihat 

dalam laporan Self Assessment pada laporan tahunan perbankan syariah. Skala 

predikat dalam laporan Self Assessment perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 

2.8. berikut: 

Tabel 2.8. 

Predikat Nilai Komposit 

Peringkat Bobot 
Nilai  

(Peringkat x Bobot) 

Predikat 

Komposit 

1 5% 0,05 Sangat Baik 

2 5% 0,10 Baik 

3 5% 0,15 Cukup Baik 

4 5% 0,20 Kurang Baik 

5 5% 0,25 Tidak Baik 

Sumber: SEBI No. 12/13/DpbS 

 

2.4. Investment Account Holder 

 Investment Account Holder (IAH) adalah struktur kepemilikan pada 

perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Archer et al, 1998 

dalam (Farook et al, 2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki 

hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap 

mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang 

saham. Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan 

terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham  

ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari 

nasabah (Farook et al, 2011).  
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Istilah stakeholder dalam perbankan syariah bukan hanya untuk pemegang 

saham saja, melainkan nasabah (Investment Account Holder), sehingga semakin 

tinggi stakeholder pada perbankan syariah, semakin tinggi pula tekanan bank 

dalam mengungkapkan informasi perusahaanya. Investment Account Holder atau 

nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan 

tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Jensen dan Meckling  dalam 

(Farook et al, 2011). Selain itu, nasabah juga dapat menentukan kepatuhan 

terhadap prinsip syariah dan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan.  

Penanam modal dalam perbankan syariah lebih memilih menginvestasikan 

dananya sebagai Investment Account Holder (IAH) dari pada sebagai pemegang 

saham sejak mereka lebih tertarik dengan layanan bank syariah dari pada 

kepemilikan saham dari bank syariah tersebut (Farook et al, 2011). Jika menjadi 

nasabah (Investment Account Holder) lebih menarik dari pada menjadi pemegang 

saham dan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah, maka pengaruh nasabah 

akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan prinsip dan hukum 

syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan 

oleh bank. Salah satu informasi yang diungkap oleh bank dalam laporan 

tahunannya adalah informasi tanggung jawab sosial, sehingga nasabah dapat 

mempengaruhi bank dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosialnya. 
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2.5. Ukuran Perusahaan (Size) 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan  

dapat  diproksikan dengan total aset perusahaan (Maulida, 2014). Selain itu, 

ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total penjualan, nilai pasar saham, 

dan total tenaga kerja. Penggunaan proksi atau pengukuran untuk ukuran 

perusahaan dapat disesuaikan dengan jenis atau bidang usaha.  

Penelitian ini memproksikan ukuran perusahaan dengan total assets. Aset 

yang dipilih dalam pengukuran ini adalah aset produktif perbankan syariah. Aset 

produktif dalam perbankan syariah yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu 

pembiayaan syariah komersial yang terdiri dari murabahah, mudharabah, 

musyarakah, istishna, dan ijarah. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui 

bahwa semakin besar aset perusahaan semakin besar pula tanggungjawab 

perusahaan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh 

bank syariah yaitu dengan melakukan pengungkapan Islamic social reporting.  

Alasan lain perusahan besar perlu mengungkapkan tanggung jawab 

sosialnya karena perusahaan besar mendapatkan tekanan sosial, politis, dan 

ekonomi dari lingkungan perusahaan (Alfarisi, 2015). Sehingga perusahaan yang 

besar perlu melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas dari 

pada perusahaan yang mempunyai skala yang lebih kecil. 
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2.6. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mengindikasikan seberapa lama perusahaan dapat beroperasi dan bersaing dengan 

perusahaan lainnya (Arjanggie, 2015). Semakin tua umur perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahan tersebur dapat mempertahankan eksistensinya 

dalam bidang usaha yang didirikan.Selain itu, perusahaan yang berumur tua 

menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

sekitar, Sehingga tanggungjawab perusahaan juga akan semakin besar. 

Perusahaaan yang dapat terus beroperasi menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam perusahaan sehingga mampu 

meningkatkan kepercayaan investornya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban 

yang dapat dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan melakukan pengungkapan 

Islamic social reporting, dengan begitu perusahaan dapat tetap going 

concern.perusahaan yang berumur tua kemungkinan akan mengungkapkan 

informasi yang lebih luas untuk dibanding dengan perusahaan yang berumur lebih 

muda (Raditya, 2012). Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

reputasi dan citra perusahaan di masyarakat. 

 

2.7. Jenis Lembaga 

Karakteristik bisnis yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda. Dalam 

bisnis perbankan di Indonesia terdapat 2 (dua) karakteristik bisnis perbankan yaitu 

perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan dasar keduanya 

terletak pada sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional dan 
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sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah, karena perbankan 

syariah tidak menerapkan riba (sistem bunga) yang termasuk larangan dalam 

prinsip syariah. 

Bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah 

yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Sedangkan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, 

dalam perbankan syariah terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan 

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah).  

Penelitian ini mencoba meneliti pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) yang dilakukan oleh 2 (dua) jenis lembaga yang berbeda yaitu entitas 

syariah dan bukan entitas syariah. Bank Umum Syariah (BUS) dalam penelitian 

ini dikategorikan sebagai entitas syariah dan yang bukan entitas syariah adalah 

Unit Usaha Syariah (UUS) karena UUS merupakan unit usaha yang dimiliki oleh 

bank konvensional. Entitas syariah merupakan entitas yang kegiatan bisnisnya 

sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat kesesuaian prinsip syariah pada entitas 

syariah lebih tinggi dari pada yang bukan merupakan entitas syariah. Variabel 

jenis lembaga dalam penelitian ini merupakan variabel dummy yang diukur 



40 
 

 

dengan memberi skor 1 untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan skor 0 untuk Unit 

Usaha Syariah (UUS).  

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perbankan syraiah secara ringkas disajikan dalam tabel 2.9. 

Berikut : 

Tabel 2.9. 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Amanda K 

Marharani 

dan Agung 

Yulianto 

(2016) 

Faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

tingkat 

pengungkapan 

islamic social 

reporting pada 

bank syariah 

Variabel Dependen : 

- Islamic Social 

Reporting  

Variabel Indpeenden: 

- Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab DPS 

- Kepatuhan syariah 

- Penerbitan surat 

berharga syariah 

(SBS) 

- Penerbitan surat berharga syariah 

berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

- Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab DPS dan kepatuhan syariah 

tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

 

2. Isabel 

Gallego, 

Dkk (2016) 

Disclosure of 

corporate social 

responsibility 

information and 

Explanatory 

factors 

Variabel Dependen: 

- CSR Disclosure 

 

Variabel Independen : 

- Firm Size 

- Firm‟s Leverage 

- Firm Profitability 

- Firm‟s Level of 

Innovation 

- Firm‟s Belonging 

to the DJIS 

- Civil Law System 

- SIZE, LEVERAGE, DJIS dan 

CIVILLAW berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan 

CSR perusahaan  

- Firm‟s Profitability tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR perusahaan 

- Firm‟s level of innovation 

berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan CSR perusahaan 

3. Mariska 

Nanda S 

dan 

Prabowo 

Yudo J 

(2015) 

Faktor –  Faktor  

yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting pada 

Bank Umum 

Syariah  

Variabel Dependen : 

- Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting 

 

Variabel Independen : 

- Ukuran Perusahaan 

- Ukuran dewan 

komisaris 

- Ukuran perusahaan, ukuran dewan 

pengawas syariah, cross-directorship 

dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting 

- Ukuran dewan komisaris dan 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap pengungkaan 

Islamic Social Reporting 
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Lanjutan Tabel 2.9 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

   - Ukuran dewan 

pengawas syariah 

- Cross-directorship 

- Kepemilikan 

manajerial 

Kepemilikan 

institusional 

 

4. Puji Lestari 

(2013) 

Determinant of 

Islamic Social 

Reporting in 

Syariah Banks : 

Case of Indonesia 

Variabel Dependen : 

- Ukuran perusahaan 

- Profitabilitas 

- Umur perusahaan 

- Proporsi dewan 

komisaris 

independen 

- Ukuran perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap 

Islamic Social Reporting 

- Umur perusahaan dan proporsi dewan 

komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap Islamic Social 

Reporting 

5. Jundhi 

Robbani Al 

Farisi 

(2015) 

Pengaruh 

Mekanisme GCG, 

Investment 

Account Holder 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Pengungkapan ISR 

pada Bank Umum 

Syariah 

Variabel Dependen:  

- Pengungkapan ISR 

 

Variabel Independen: 

- Mekanisme GCG 

- IAH 

- Ukuran Perusahaan 

- Mekanisme GCG tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan 

ISR 

- IAH berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan ISR 

- Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan ISR 

6. Dwi 

Sudaryati 

dan Yunita 

Eskawati 

(2012) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap Tingkat 

Pengungkapan 

Corportae Social 

Responsibility di 

Bank Syariah 

Variabel dependen: 

- Tingkat 

Pengungkapan 

CSR 

Variabel Independen 

- Islamic 

Governnace Score 

(IG-SCORE) 

- Proporsi (IAH) 

- Corporate governance yang diukur 

dengan Islamic Governance Score 

(IG-SCORE) memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan csr pada bank syariah 

- Corporate governance yang diukur 

dengan proporsi Investment Account 

Holder (IAH) berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan csr pda bank 

syariah 

7. Sayd 

Farook, M. 

Kabir 

Hassan, 

dan Roman 

Lanis 

(2011) 

Determinants of 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure: the 

Case of Islamic 

Bank 

Variabel Dependen : 

- CSR Disclosure 

 

Variabel Independen : 

- Political right and 

civil liberties 

- proportion of 

muslim population  

- Islamic 

governance score 

- Investment account 

holder (IAH) 

 

- Political right and civil liberties 

berpengaruh negative terhadap 

pengungkapan CSR 

- Proportion of muslim population, 

Islamic governance score, dan 

Investment account holder (IAH) 

berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR 
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Lanjutan Tabel 2.9 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

8. Zayyinatul 

Khasanah 

dan Agung 

Yulianto 

(2015) 

Islamic Corporate 

Governnace dan 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting pada 

Bank Umum 

Syariah 

Variabel Dependen : 

- Tingkat 

Pengungkapan ISR 

 

Variabel Independen : 

- Investment 

Account Holder 

(IAH) 

- Tugas dan 

Tanggungjawab 

DPS 

- Kepatuhan Syariah 

- Investment account holder  (IAH) 

dan kepatuhan Syariah  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  

tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

- Pelaksanaan Tugas dan 

Tanggungjawab DPS tidak 

berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

Sumber: Jurnal Penelitian 

2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis  

Konsep Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang 

dalam ekonomi konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah (Lestari, 

2013). Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebelumnya 

masih bersifat sukarela (voluntary), kini telah bersifat wajib (mandatory). 

Sedangkan pelaporan tanggung jawab sosial pada entitas syariah masih bersifat 

sukarela (voluntary) sehingga menyebabkan pelpaoran tanggung jawab sosisla 

yang tidak sama antar entitas syariah. Perbedaan pelpaoran tersebut terjadi karena  

belum adanya peraturan baku secara syariah tentang pelaporan tanggung jawab 

sosial berbasis syariah (Savira, 2015). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial bagi perbankan syariah merupakan 

salah satu bentuk tanggung jawab mereka terhadap stakeholdernya yang dalam 

Sharia Enterprise Theory (SET) stakeholder tertinggi dalam perusahaan adalah 

Allah SWT, baru kemudian manusia dan alam. Dalam Sharia Enterprise 
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Theory(SET) tidak hanya terjadi kontrak sosial antara perusahaan dan manusia, 

tetapi juga kontrak religius antara perusahaan dan Allah SWT. 

Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan 

atas prinsip-prinsip syariah, sehingga perusahaan harus memiliki kepatuhan 

syariah yang tinggi agar masyarakat percaya bahwa bank syariah benar-benar 

melaksanakan aktivitasnya sesuai prinsip syariah karena hal tersebutlah yang 

membedakan bank syariah dan konvensional. Sharia Enterprise Theory 

menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai entitas syariah yang menjalankan 

usahanya sesuai prinsip syariah akan melakukan pengungkapan Islamic Social 

Reporting sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT 

yang merupakan stakeholder utama dalam perusahaan 

Stakeholder dalam perbankan syariah bukan hanya untuk pemegang saham 

saja, melainkan nasabah (Investment Account Holder). Investment Account Holder 

atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan 

tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam 

(Farook et al, 2011)). Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak 

hanya bertanggung jawab terhadap pemiliknya saja namun bertanggungjawab 

pula terhadap stakeholdernya (Investment Account Holder). 

Perusahaan yang berskala besar memiliki biaya politis yang lebih besar 

dari pada perusahaan yang berskala kecil. Pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan bertujuan untuk mengurangi biaya politis yang ditanggung oleh 

perusahaan. Hipotesis biaya politis (Political Cost Hypothesis) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang besar akan memilih metode akuntansi yang menurunkan 
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laba atau membuat pengungkapan informasi perusahaan untuk mengurangi biaya 

politis yang ditanggung oleh perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki umur banyak menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam perusahaan. Semakin tua umur 

perusahaan semakin besar pula pertanggujawaban perusahaan tidak hanya pada 

pihak internal saja melainkan pihak eksternal. Salah satu bentuk tanggung jawab 

perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan adalah dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. perusahaan yang berumur tua 

kemungkinan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk dibanding 

dengan perusahaan yang berumur lebih muda (Raditya, 2012).  

Penelitian ini menambahkan variabel jenis lembaga sebagai variabel 

moderating karena jenis lembaga diduga dapat memoderasi pengaruh kepatuhan 

syariah, investment account holder, dan ukuran perusahaan. Pengaruh umur 

perusahaan terhadap pengungkapan ISR diduga tidak dapat dimoderasi oleh jenis 

lembaga. Hal ini disebabkan lamanya umur perusahaan tidak mengindikasikan 

bahwa perusahaan tersebut merupakan Bank Umum Syariah karena terdapat Unit 

Usaha Syariah yang umurnya lebih tua dari Bank Umum Syariah. Berdasarkan 

kerangka pemikiran tersebut, maka model kerangka pemikiran teoritis dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

2.10. Pengembangan Hipotesis 

2.10.1. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya harus sesuai dengan 

prinsip syariah, atau dapat dikatakan bahwa bank syariah harus patuh terhadap 

hukum dan prinsip syariah. Kepatuhan syariah dapat tercermin dalam pelaksanaan 

prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa dalam perbankan syariah. Sharia Enterprise Theory menjelaskan 

bahwa perbankan syariah sebagai entitas syariah yang menjalankan usahanya 

sesuai prinsip syariah akan melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting 

sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang 

merupakan stakeholder utama dalam perusahaan. Sehingga tingginya tingkat 

Kepatuhan Syariah 

Jenis Lembaga 

Pengungkapan 

ISR 
Investment Account 

Holder 

Ukuran Perusahaan 

Umur Perusahaan 

H1 

H2 

H3 

H4 

H7 H6 H5 
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kepatuhan syariah suatu bank syariah mempengaruhi luasnya pengungkapan 

Islamic Social Reporting. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H1 : Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic social reporting 

2.10.2. Pengaruh Invetment Account Holder terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

Investment Account Holder (IAH) merupakan investor Islam yang 

menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan sebagai pemegang saham 

karena investor islam lebih tertarik pada layanan yang ada pada bank syariah dari 

pada kepemilikan saham pada bank syariah (Farook et al, 2011).  Archer et al 

dalam (Farook et al, 2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki 

hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap 

mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang 

saham.  

Investment Account Holder atau nasabah dalam perbankan syariah dapat 

menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan 

(Jensen dan Meckling  dalam (Farook et al, 2011)). Nasabah dapat mempengaruhi 

pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan 

yang diperoleh pemegang saham  ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh 

melalui pemanfaatan dana dari nasabah (Farook et al, 2011). Selain itu, nasabah 

juga dapat menentukan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  
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Teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan hubungan Investment 

account Holder (IAH) dengan pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder agar bisnisnya tetap 

dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah  

dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama 

stakeholder yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya 

yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti 

tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali& Chariri, 2014) . 

Semakin tinggi proporsi Investment Account Holder dari dana pemegang 

saham maka akan meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah untuk 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian (Farook et al, 2011) yang membuktikan bahwa IAH berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan 

syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H2 : Investment account holders berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic social reporting 

2.10.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan untuk 

mengklasifikaiskan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat 

diukur dengan total penjualan, total, aset, dan total karyawan. Dalam penelitian ini 

ukuran perusahaan dinyatakan dalam logaritma natural dari total aset perbankan 
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syariah. Pengukuran diatas dilakukan untuk mengetahui bahwa semakin besar aset 

yang dimiliki perusahaan, biaya politis yang ditanggung oleh perusahaan semakin 

meningkat. Dengan besarnya biaya politis, perusahaan akan mengungkapkan 

informasi perusahaannya lebih luas lagi untuk mengurangi biaya politis tersebut 

(Lestari, 2013) 

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan Islamic Social Reporting 

dijelaskan dalam Political Cost Hypothesis yang berpendapat bahwa perusahaan 

yang besar akan memilih metode akuntansi untuk menurunkan laporan laba atau 

membuat pengungkapan lain untuk mengurangi biaya politis (Belkaoui, 2007). 

Dengan besarnya perusahaan maka informasi tanggung jawab sosial yang 

diungkapkan akan lebih luas lagi, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya 

politis yang ditanggung oleh perusahaan. 

Perusahaan yang berskala besar dianggap memiliki kemapuan lebih untuk 

melakukan pengungkapan yang lebih luas dari pada perusahaan yang berskala 

kecil, karena dengan perusahaan yang besar maka tanggung jawab perusahaan 

akan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi akan 

semakin akan semakin diperhatikan oleh publik. Berdasarkan uraian diatas, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan islamic social reporting 

2.10.4. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 
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Umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 

seberapa lama perusahaan dapat mempertahankan usahanya.Semakin tua umur 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengatasi hambatan yang 

terjadi di perusahaanya dan mendapatkan kepercayaan baik dari stakeholder 

maupun masyarakat disekitarnya. 

Hubungan antara umur perusahaan dengan pengungkapan ISR dijelaskan 

dengan teori pertanggungjawaban Islam yang menganggap bahwa perusahaan 

melakukan pengungkapan informasi perusahaannya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan akan membantu perusahaan agar tetap dapat beroperasi 

setiap tahunnya. Perusahaan yang lebih tua akan mengungkapan informasi lebih 

banyak dalam laporan tahunannya bila dibandingkan dengan perusahaan yang 

lebih muda (Raditya, 2012). 

Penelitian (Asrarsani, 2013) menunjukan hasil bahwa umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan, sehingga semakin 

tua umur perusahaan semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan.Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H4 :Umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic social reporting 

2.10.5. Jenis Lembaga Memoderasi Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting  
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Kepatuhan syariah dalam laporan tahunan tercermin dalam laporan self 

assessment dengan indikator pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan 

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah. Teori Al-Wala’ 

menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai entitas syariah yang menjalankan 

usahanya sesuai prinsip syariah akan melakukan pengungkapan Islamic Social 

Reporting sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT 

dan pihak eskternal perusahaan bahwa apa yang dilakukan perusahaan untuk 

kemaslahatan lingkungan dan masyarakat sekitar. 

Tingginya tingkat kepatuhan Perbankan syariah terhadap prinsip syariah 

menunjukan bahwa perbnakan tersebut mampu menjalankan usahanya sesuai 

prinsip syariah. Bank yang patuh terhadap prinsip syariah, akan melakukan 

pengungkapan yang lebih baik termasuk dalam hal pengungkapan Islamic Social 

Reporting yang sesuai prinsip syariah (Marharani, 2015). 

Jenis lembaga diduga memoderasi pengaruh kepatuhan syariah terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah. Entitas syariah 

memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi dari pada yang bukan 

termasuk entitas syariah. Entitas yang melakukan kegiatannya berdasarkan pada 

aturan dan prinsip syariah, akan melakukan pengungkapan ISR yang baik sesuai 

dengan prinsip syariah yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi saja 

melainkan memperhatikan juga kesejahteran masyarakat. Berdasarkan uraian 

diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H5 : Jenis lembaga memoderasi secara signifikan pengaruh kepatuhan 

syariahterhadap pengungkapan Islamic social reporting 
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2.10.6. Jenis Lembaga Memoderasi Pengaruh Investment Account Holder 

terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting 

Investment Account Holder (IAH) merupakan struktur kepemilikan dalam 

perbankan syariah yang sumbernya dari dana nasabah. Investor dalam perbankan 

syariah lebih memilih menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan 

sebagai pemegang saham karena mereka lebih tertarik pada layanan yang ada 

pada bank syariah dari pada kepemilikan saham pada bank syariah (Farook et al, 

2011).  Archer et al dalam (Farook et al, 2011)menyatakan bahwa meskipun 

nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan 

perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap 

manajemen melalui pemegang saham.  

Jenis lembaga dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu entitas 

syariah dan yang bukan termasuk entitas syariah. Entitas Syariah yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan yang bukan 

termasuk entitas syariah yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) karena UUS merupakan 

unit kerja dari Bank Umum Konvensional. Jumlah Investment Account 

Holder(IAH) pada entitas syariah (BUS) lebih besar dari pada yang bukan 

termasuk entitas syariah (UUS). Karena masyarakat memilih menjadi Investment 

Account Holder karena tertarik dengan layanan syariah yang ditawarkan oleh 

entitas syariah syariah dari pada menginvestasikan dananya kepada yang bukan 

termasuk entitas syariah walaupun entitas tersebut juga menawarkan layanan 

syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 
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H6 :Jenis lembaga memoderasi secara signifikan pengaruh investment account 

holders terhadap pengungkapan Islamic social reporting. 

2.10.7. Jenis Lembaga Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting 

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya suatu perusahaan. 

Semakin besar perusahaan semakin besar pula tanggung jawab  yang ditanggung 

oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan Islamic social reporting 

sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan 

agar mereka memilki citra yang baik dalam sebagai perushaan yang berbasis 

syariah. Sehingga, Perusahaan besar lebih banyak melalukan pengungkapan 

informasi termasuk pengungkapan Islamic Social Reporting demi menjaga citra 

perusahaan dimata publik (Alfarisi, 2015). 

Jenis lembaga dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu entitas 

syariah dan yang bukan termasuk entitas syariah. Entitas Syariah yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan yang bukan 

termasuk entitas syariah yaitu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah 

memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar dari pada Unit Usaha Syariah 

karena UUS merupakan unit kerja berbasis syariah dari Bank Umum 

Konvensional. Perusahaan yang besar akan melakukan pengungkapan yang lebih 

luas karena tanggung jawab dan tekanan dari masyarakat lebih besar. Berdasarkan 

uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H7 : Jenis lembaga memoderasi secara signifikan pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan Islamic social reporting. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic social Reporting.  

2. Investment Account Holder tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic social Reporting.  

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic social Reporting. 

4. Umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic social Reporting. 

5. Jenis lembaga tidak dapat memoderasi pengaruh kepatuhan syariah terhadap 

pengungkapan Islamic social Reporting. 

6. Jenis lembaga tidak dapat memoderasi pengaruh investment account holder 

terhadap pengungkapan Islamic social Reporting. 

7. Jenis lembaga memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan Islamic social Reporting. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan 

antara lain: 

1. Manajemen perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan 

pengungkapan islamic social reporting terutama pada item keuangan dan 

investasi yang masih menghasilkan nilai yang rendah, padahal bank 

merupakan lembaga keuangan yang seharusnya tingkat pengungkapan 

keuangan dan investasinya lebih luas. 

2. Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan atau standar khusus yang 

dapat menjadi pedoman dalam pengungkapan islamic social reporting untuk 

perbankan syariah di Indonesia, sehingga perbankan syariah dapat 

meningkatkan pengungkapan islamic social reporting dengan adanya standar 

dari pemerintah yang dapat dijadikan pedoman pengungkapannya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang 

secara teoritis dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic social reporting, 

karena perolehan nilai R
2  

pada penelitian ini adalah 43% yang mana masih 

belum mencapai 50% yang dapat mempengaruhi variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu pengungkapan Islamic social reporting. Selain itu, 

diharapakan penelitian selanjutnya dapat memilih variabel moderating yang 

secara teoritis lebih dapat memoderasi pengaruh variabel independen 

terhadap pengungkapan Islamic social reporting. 
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