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SARI 

Agustina, Ika. 2020. “Pengaruh Financial dan Non Financial Factors Terhadap 

Islamic Social Reporting Disclosure”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ahmad Nurkhin, 

S.Pd., M.Si. 

Kata Kunci: Pengungkapan ISR, Profitabilitas, Ukura Perusahaan, 

Leverage, Investment Account Holders, Dewan Pengawas Syariah, Dewan 

Komisaris Independen. 

 Islamic Social Reporting (ISR) adalah pelaporan tanggung jawab sosial 

perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia pengungkapan ISR 

masih bersifat sukarela karena belum adanya standar baku dari pemerintah, 

sehingga menyebabkan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan 

syariah masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, investment account holders, dewan 

pengawas syariah, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan 

islamic social reporting. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitaif. Populasi penelitian Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive sampling pada tahun 2014-2018. Sampel 

penelitian berjumlah 10 bank syariah dengan 50 unit analisis. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan 

data sekunder berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik regresi linier 

berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis pada tahun 

2014-2018 Bank Syariah Mandiri melakukan pengungkapan ISR paling tinggi, 

sedangkan Bank Victoria Syariah melakukan pengungkapan ISR paling rendah. 

Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. 

Sedangkan, investment account holders berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pengungkapan ISR. Sementara, dewan pengawas syariah dan dewan 

komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

ISR 

 Simpulan dari penelitian ini yaitu faktor keuangan yang terdiri dari 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terbukti berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR, sedangkan faktor non keuangan yang terdiri dari investment 

account holders berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan 

dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. Namun, secara simultan faktor keuangan dan non 

keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Saran yang diberikan dalam 

penelitian adalah bank syariah dapat meningkatkan pengungkapan ISR terutama 

pada indikator keuangan & investasi serta lingkungan. Selain itu, pemerintah 

hendaknya membuat standar khusus untuk pengungkapan ISR pada bank syariah. 
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ABSTRACT 

Agustina, Ika. 2020. ”The Impact of Financial and Non Financial Factors on the 

Islamic Social Reporting Disclosure”. Essay. Economics Education Program. 

Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Ahmad Nurkhin 

S.Pd., M.Si. 

Keyword: Islamic Social Reporting Disclosure, Profitability, Firm Size, 

Leverage, Investment Account Holders, Sharia Supervisory Board, Independent 

Board of Commissioners. 

 Islamic Social Reporting (ISR) is the corporate social responsibility report 

of company accordance with Islamic values. In Indonesia, the disclosure of ISR is 

still voluntary because there is no standardization from the government, so that 

the condition that occur is disclosure of social responsibility in Islamic Banking 

still low. The aim of this research is to analyze the effect of profitability, firm size, 

leverage, investment account holders, sharia supervisory board, and independent 

board of commissioners on the islamic social reporting disclosure. 

 This study used quantitative approach. The subjects of the study are 

islamic banks in Indonesia. By employing purposive sampling during a periode of 

2014-2018, there are 10 islamic banks as research samples and 50 analysis units. 

The technique of collecting data in this study used documentation with secondary 

data in the form of annual report of islamic banks. The data was analyzed by 

using descriptive statistical analysis and multiple linear regresion statistical 

analysis. 

 The result showed that based on analysis in 2014-2018 Bank Syariah 

Mandiri made the highest ISR disclosure, while Bank Victoria Syariah made the 

lowest ISR disclosure. Based on the statistical test showed that profitability, firm 

size, and leverage has positive significant effect on the islamic social reporting 

discosure. While, investment account holders has negative significant effet on the 

islamic social reporting disclosure. However, sharia supervisory board and  

independent board of commissioners has no effect on the islamic social reporting 

disclosure 

 The conclusion of this study is that financial factors consisting of 

profitability, firm size, and leverage has an effect on the islamic social reporting 

disclosure, while non financial factors consisting of investment account holders 

has negative significant effect on the islamic social reporting disclosure, while 

sharia supervisory board, and independent board of commissioners has no effect 

on the islamic social reporting disclosure. But, simultanneously financial and non 

financial factors influence on the islamic social reporting disclosure. The 

suggestion in this research for Islamic banks can increase on the islamic social 

reporting disclosure, especially on finance & investment and environment 

indicators. In addition, for the government should make spesific standardization 

of islamic social reporting disclosure in islamic banks.   

 

 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ..............................................................................  iii 

PERNYATAAN ........................................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................................................  v 

PRAKATA ................................................................................................................  vi 

SARI ..........................................................................................................................  vii 

ABSTRACT ...............................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI .............................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................  xvi 

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah..........................................................................................  12 

1.3 Cakupan Masalah..............................................................................................  12 

1.4 Perumusan Masalah ..........................................................................................  13  

1.5 Tujuan Penelitian ..............................................................................................  14 

1.6 Kegunaan Peneltian ..........................................................................................  15 

1.6.1 Manfaat Teoritis ....................................................................................  15 

1.6.2 Manfaat Praktis .....................................................................................  15 

1.7 Orisinalitas Penelitian .......................................................................................  16 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN .........................  18 

2.1 Kajian Teori Dasar (Grand Theory) .................................................................  18 

2.1.1 Syariah Enterprise Theory ....................................................................  18 

2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) ...............................................  21 

2.1.3 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) ..................................................  24 

2.2 Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah .................  26 

2.2.1 Bank Syariah .........................................................................................  26 

2.2.2 Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) ....................................  28 

2.2.3 Standar Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) .......................  30 

2.3 Profitabilitas ......................................................................................................  34 

2.4 Ukuran Perusahaan ...........................................................................................  36 

2.5 Leverage ...........................................................................................................  38 

2.6 Investment Account Holders .............................................................................  41 

2.7 Dewan Pengawas Syariah .................................................................................  43 

2.8 Dewan Komisaris Independen ..........................................................................  46 

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu .............................................................................  50 

2.10 Kerangka Berpikir ............................................................................................  54 

2.10.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting Disclosure  54 



 
 

xi 
 

2.10.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting 

Disclosure .............................................................................................  56 

2.10.3 Pengaruh Leverage terhadap Islamic Social Reporting Disclosure ......  58 

2.10.4 Pengaruh Investment Account Holders terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure ............................................................................  60 

2.10.5 Pengaruh Dewan pengawas Syariah terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure ............................................................................  62 

2.10.6 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure ............................................................................  64 

2.10.7 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Investment 

Account Holders, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris 

Independen terhadap Islamic Social Reporting Disclosure ..................  66 

2.11 Hipotesis Penelitian ..........................................................................................  70 

BAB III METODE PENELITIAN .........................................................................  72 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ..............................................................................  72 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel........................................  72 

3.2.1 Populasi .................................................................................................  72 

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............................................  73 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian .........................................................  75 

3.3.1 Islamic Social Reporting Disclosure ....................................................  75 

3.3.2 Profitabilitas ..........................................................................................  80 

3.3.3 Ukuran Perusahaan ...............................................................................  80 

3.3.4 Leverage ................................................................................................  81 

3.3.5 Investment Account Holders .................................................................  81 

3.3.6 Dewan Pengawas Syariah .....................................................................  82 

3.3.7 Dewan Komisaris Independen ..............................................................  83 

3.4 Teknik Pengumpulan data ................................................................................  86 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..............................................................  86 

3.5.1 Content Analysis ...................................................................................  86 

3.5.2 Statistik Deskriptif ................................................................................  86 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda ....................................................................  87 

3.5.3.1 Uji Prasyarat Regresi ..............................................................  87 

3.5.3.1.1 Uji Normalitas ........................................................  87 

3.5.3.1.2 Uji Autokorelasi .....................................................  88 

3.5.3.2 Uji Asumsi Klasik ..................................................................  89 

3.5.3.2.1 Uji Multikolinieritas ...............................................  89 

3.5.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas ...........................................  90 

3.5.3.3 Model Regresi Berganda  .......................................................  90 

3.5.3.4 Uji Hipotesis Penelitian ..........................................................  91 

3.5.3.4.1 Uji Simultan (Uji Statistik F) .................................  91 



 
 

xii 
 

3.5.3.4.2 Uji Parsial (Uji Statistik t) ......................................  92 

3.5.3.5 Koefisien Determinasi ............................................................  94 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAHAN .......................................  95  

4.1 Hasil Penelitian .................................................................................................  95 

4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel .................................................................  95 

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Islamic Social reporting ..........................  95 

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Profitabilitas ............................................  98 

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Ukuran Perusahaan ..................................  99 

4.1.1.4 Analsisi Deskriptif Leverage ..................................................  100 

4.1.1.5 Analisis Deskriptif Investment Account Holders ....................  102 

4.1.1.6 Analisis Deskriptif Dewan Pengawas Syariah .......................  103 

4.1.1.7 Analisis Deakriptif Dewan Komisaris Independen ................  104 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif ..................................................................  105 

4.1.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Islamic Social Reporting 

Disclosure ...............................................................................  106 

4.1.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Profitabilitas ..............................  107 

4.1.2.3 Analisis Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan ....................  108 

4.1.2.4 Analisis Statistik Deskriptif Leverage ....................................  109 

4.1.2.5 Analisis Statistik Deskriptif Investment Account Holders......  110 

4.1.2.6 Analisis Statistik Deskriptif Dewan Pengawas Syariah .........  112 

4.1.2.7 Analisis Statistik Deskriptif Dewan Komisaris Independen ..  113 

4.1.3 Hasil Analisis Berganda ........................................................................  115 

4.1.3.1 Hasil Uji Prasyarat Regresi .....................................................  115 

4.1.3.1.1 Hasil Uji Normalitas ..............................................  115 

4.1.3.1.2 Haisl Uji Autokorelasi............................................  116 

4.1.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .........................................................  117 

4.1.3.2.1 Hasil Uji Multikolinieritas .....................................  117 

4.1.3.2.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .................................  117  

4.1.3.3 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda ......................................  118 

4.1.3.4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian .................................................  121 

4.1.3.4.1 Uji Simultan (Uji Statistik F) .................................  121 

4.1.3.4.2 Uji Parsial (Uji Statistik t) ......................................  123 

4.1.3.5 Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) ...........................................  126 

4.1.3.6 Ringkasan Hasil ......................................................................  127 

4.2 Pembasahan ......................................................................................................  127 

4.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting Disclosure  127 

4.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting 

Disclosure .............................................................................................  130 

4.2.3 Pengaruh Leverage terhadap Islamic Social Reporting Disclosure ......  133 



 
 

xiii 
 

4.2.4 Pengaruh Investment Account Holders terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure ............................................................................  136 

4.2.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure ............................................................................  139 

4.2.6 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure ............................................................................  142 

4.2.7 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Investment 

Account Holders, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris 

Independen terhadap Islamic Social Reporting Disclosure ..................  145 

BAB V PENUTUP ....................................................................................................  151 

5.1 Simpulan ...........................................................................................................  151 

5.2 Saran  .................................................................................................................  152 

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................  154 

LAMPIRAN ..............................................................................................................  160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1  Pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia ..................  5   

Tabel 2.1 Perbandingan antara CSR dan ISR..........................................................  29   

Tabel 3.1 Daftar Populasi Bank Umum Syariah .....................................................  73 

Tabel 3.2 Perolehan Sampel Penelitian ...................................................................  74 

Tabel 3.3 Daftar Sampel Penelitian .........................................................................  75 

Tabel 3.4 Indeks Islamic Social Reporting Tema Investasi dan Keuangan ............  76 

Tabel 3.5 Indeks Islamic Social Reporting Tema Produk dan Jasa ........................  77 

Tabel 3.6 Indeks Islamic Social Reporting Tema Tenaga Kerja .............................  77 

Tabel 3.7 Indeks Islamic Social Reporting Tema Sosial.........................................  78 

Tabel 3.8 Indeks Islamic Social Reporting Tema Lingkungan ...............................  78 

Tabel 3.9 Indeks Islamic Social Reporting Tema Tata Kelola Organisasi .............  79 

Tabel 3.10 Ringkasan Operasional Variabel .............................................................  83 

Tabel 4.1 Hasil Content Analysis Indeks berdasarkan Tema ..................................  95 

Tabel 4.2 Hasil Content Analysis Indeks ISR pada Bank Umum Syariah ..............   97  

Tabel 4.3 ROA Bank Umum Syariah di Indonesia .................................................  98 

Tabel 4.4 SIZE Bank Umum Syariah di Indonesia .................................................  100 

Tabel 4.5 DER Bank Umum Syariah di Indonesia .................................................  101 

Tabel 4.6 IAH Bank Umum Syariah di Indonesia ..................................................  102 

Tabel 4.7 Rata-Rata Tingkat Pendidikan DPS Bank Umum Syariah di Indonesia .  103   

Tabel 4.8 Dewan Komisaris Independen Bank Umum Syariah di Indonesia .........  104 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Islamic Social Reporting Disclosure  106  

Tabel 4.10 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Profitabilitas .....................................  107 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan ...........................  108 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Leverage ...........................................  109 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Investment Account Holders .............  111 

Tabel 4.14 Hasil Analsis Statistik Deskriptif Dewan Pengawas Syariah..................  112 

Tabel 4.15 Hasil Statistik Deskriptif Dewan Komisaris Independen ........................  113 

Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik Non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) .............  115 

Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi .............................................................................  116 

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinieritas ......................................................................  117 

Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..................................................................  118 

Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Berganda .............................................................  119 

Tabel 4.21 Hasil Uji F ...............................................................................................  122 

Tabel 4.22 Hasil Uji t ................................................................................................  123  

Tabel 4.23 Koefisien Determinasi .............................................................................  126 

Tabel 4.24 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis ................................................................  127 

  

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .................................................................................  70  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  Daftar Populasi Penelitian ....................................................................  161 

Lampiran 2  Daftar Sampel Penelitian ......................................................................  162   

Lampiran 3  Islamic Social Reporting index .............................................................  163   

Lampiran 4  Definisi Item Indeks Islamic Social Reporting (ISR) ...........................  165   

Lampiran 5  Hasil Content Analysis Pengungkapan ISR ..........................................  166   

Lampiran 6  Hasil Perhitungan Pengungkapan ISR Berdasarkan Tema ...................  171   

Lampiran 7  Hasil Perhitungan Pengungkapan ISR Berdasarkan Bank ...................  172   

Lampiran 8  Tabulasi ROA Bank Umum Syariah 2014-2018 ..................................  173   

Lampiran 9  Hasil Perhitungan SIZE Bank Umum Syariah 2014-2018 ...................  175   

Lampiran 10 Hasil Perhitungan DER Bank Umum Syariah 2014-2018 ....................  177   

Lampiran 11 Hasil Perhitungan IAH Bank Umum Syariah 2014-2018 ....................  179   

Lampiran 12 Hasil Tabulasi DPS Bank Umum Syariah 2014-2018 ..........................  181   

Lampiran 13 Hasil Tabulasi DKI Bank Umum Syariah 2014-2018 ..........................  183  

Lampiran 14 Tabulasi Data Penelitian .......................................................................  185  

Lampiran 15 Hasil Statistik Deskriptif .......................................................................  187  

Lampiran 16 Hasil Uji Normalitas .............................................................................  188  

Lampiran 17 Hasil Uji Autokorelasi ..........................................................................  189  

Lampiran 18 Hasil Uji Multikolinieritas ....................................................................  190  

Lampiran 19 Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................  191  

Lampiran 20 Hasil Uji Simultan (Uji F) ....................................................................  192 

Lampiran 21 Hasil Uji Parsial (Uji t) .........................................................................  193  

Lampiran 22 Hasil Koefisien Determinasi .................................................................  194  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut sebagai Islamic 

Social Reporting (ISR) menjadi sorotan penting dalam beberapa dekade terakhir. 

Hal ini dikarenakan konsep ISR merupakan bagian inti dari etika bisnis 

perusahaan. Menurut Rama & Meliawati (2014) Islamic Social Reporting (ISR) 

merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan prinsip Islam. 

Konsep ISR muncul seiring dengan adanya perubahan paradigma perusahaan 

yang semula profit oriented only menjadi 3P atau yang dikenal dengan istilah 

triple bottom line yaitu Profit, Planet, dan People (Astuti & Nurkhin, 2019). 

Inilah yang menjadi dasar perusahaan melakukan praktik tanggung jawab sosial. 

Perkembangan ISR di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup 

baik. Hal ini ditandai maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik ISR 

dalam laporan tahunan (annual report). Praktik pengungkapan ISR di Indonesia 

telah mendapat dukungan dari pemerintah melalui UU No 40 tahun 2007 pasal 74 

tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan bahwa setiap perseroan wajib 

menyajikan laporan tahunan yang didalamnya memuat informasi, salah satunya 

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pratama et al., 2018). 
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Tanggung jawab sosial perusahaan atau ISR bersifat lebih luas, dimana 

tanggung jawab sosial perusahaan ditekankan sebagai bentuk ketaqwaan umat 

manusia kepada Allah SWT. ISR didasarkan pada cara pandang Al-Quran bahwa 

manusia dipercayai sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia 

memiliki tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan Allah SWT. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A’raf ayat 71 memerintahkan 

manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Allah 

SWT.  

Hal ini sesuai dengan konsep Syariah Enterprise Theory (SET). Teori ini 

menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu dan manusia sebagai 

Khalifatul fil ardh yang harus patuh terhadap semua aturan yang ditetapkannya 

(Affianita et al., 2017). Implikasinya dari teori ini adalah adanya akuntabilitas 

terhadap Allah, stakeholder, dan alam, sehingga pengungkapan tanggung jawab 

sosial merupakan bentuk dari akuntabilitas bank syariah. Sedangkan teori 

legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan harus menjalankan fungsi bank syariah 

untuk mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini dilakukan 

dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat 

agar perusahaan bisa bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta 

mendapatkan keuntungan di masa mendatang (Khoirudin, 2013). Lebih lanjut 

dijelaskan dalam stakeholder theory yang menyatakan bahwa tanggung jawab 

sosial ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada stakeholder, sehingga 

implikasinya entitas bisnis akan secara sukarela melaksanakan tanggung jawab 

sosial guna memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat (Astuti, 2019). 
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Ketiga teori tersebut sangat sesuai sebagai landasan pengungkapan tanggung 

jawab sosial dalam transaksi entitas syariah yang harus memperhatikan 

keseimbangan antara aspek material dan nonmaterial yang menunjukkan bahwa 

harus ada keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja sosial perusahaan. 

Berkembangnya konsep ISR berdampak pada meningkatnya perhatian 

masyarakat terhadap lembaga atau instansi syariah. Hal ini terbukti semakin 

banyak perusahan-perusahaan yang menerapkan prinsip syariah di setiap kegiatan 

bisnisnya yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab 

sosial perusahaan secara islami. Salah satu lembaga atau instansi yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip islam adalah 

bank syariah.  

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan 

yang cukup baik. Terbukti dari tahun ke tahun jumlah bank syariah di Indonesia 

terus mengalami peningkatan. Menurut data statistik Perbankan Syariah 

September 2019 menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar 

sebanyak 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada diseluruh Indonesia. Semakin 

berkembangnya perbankan syariah, maka diperlukan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang memadai sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan kepada masyarakat. 

Konsep ISR dilakukan agar pengungkapan tanggung jawab sosial mampu 

memberikan informasi yang revelan dan sesuai dengan prinsip syariah (Haniffa, 

2002). ISR menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
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Institution (AAOIFI) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam 

untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary 

responsibilities sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun 

institusi (Hadinata, 2010). Oleh karena itu, ISR merupakan kerangka acuan 

pengungkapan tanggung jawab sosial bagi perusahaan syariah serta kerangka 

khusus yang berguna bagi para pembuat keputusan Muslim dalam memenuhi 

pertanggungjawabannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. 

Konsep ISR yang didasarkan pada Islamic Social Reporting Index (ISRI) 

merupakan sebuah standar alternatif yang ditetapkan oleh AAOIFI (Acounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) digunakan untuk 

mengatur pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis syariah yang 

meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam 

perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Sawitri et 

al., 2017). Tujuan pengungkapan ISR yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada 

Allah SWT dan masyarakat serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis 

dengan memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan para 

pembuat keputusan muslim (Novrizal & Fitri, 2016). 

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan ISR 

perbankan syariah di Indonesia masih relatif rendah. Pengungkapan ISR dapat 

dikategorikan menjadi 4 yaitu Sangat Informatif: 81%-100%, Informatif: 51%-

65%, Kurang Informatif: 51%-65%, Tidak Informatif: 0%-50% (Wahyuni, 2018). 

Penelitian Farook et al. (2011) menunjukkan rata-rata pengungkapan ISR baru 

mencapai 16,8 %. Kondisi tersebut ternyata tidak hanya terjadi di bank-bank 
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syariah di luar negeri saja. Di Indonesia, hal yang sama juga terjadi. Penelitian 

Lukman & Dhiyaul-haq (2017) menunjukkan hasil pengungkapan ISR pada bank 

syariah di Indonesia masih rendah yaitu 46,39%. Hal senada juga diperoleh 

Wahyuni (2018) yang menunjukkan rata-rata pengungkapan ISR sebesar 56,94%. 

Kemudian pada tahun 2018 penelitian Pratama et al. (2018) rata-rata 

pengungkapan ISR mencapai 60,44%.  

Berikut ini disajikan Tabel 1.1 pengungkapan ISR pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Tabel 1.1 Pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

BUS Tahun Rata-

rata 2012 2013 2014 2015 2016 

Bank Muamalat Indonesia 52,60% 70,59% 72,55% 60,75% 62,33% 63,76% 

Bank BRI Syariah 25,49% 31,37% 43,14% 43,15% 45,10% 37,65% 

Bank BNI Syariah 54,90% 50,98% 60,78% 66,67% 72,55% 61,17% 

Bank Syariah Mandiri 60,67% 53,71% 80,39% 72,43% 55,82% 64,60% 

Bank Panin Syariah 21,57% 21,57% 29,41% 45,10% 58,82% 35,29% 

Bank Syariah Bukopin 29,41% 39,22% 45,10% 47,06% 47,06% 41,57% 

BCA Syariah 33,33% 33,33% 41,18% 35,29% 37,25% 36,07% 

Sumber: Santoso & Dhiyaul-Haq (2017) 

 Berdasarkan tabel diatas, pengungkapan ISR pada perbankan syariah di 

Indonesia masih rendah, hal ini bisa dilihat bahwa rata-rata tingkat pengungkapan 

ISR tertinggi baru mencapai 64,60% dengan nilai terendah 35,29%, artinya 

pengungkapan ISR bank syariah di Indonesia dikategorikan masih rendah dan 

kurang informatif. Belum ada perbankan syariah di Indonesia yang 

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya sebesar 100%, dan informasi yang 

diungkapkan kurang informatif bagi publik. Padahal menurut Mukhibad (2018) 

menjelaskan bahwa transaksi dalam entitas syariah harus memiliki prinsip 

tawazun, artinya entitas syariah harus memperhatikan keseimbangan antara aspek 
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material dan nonmaterial (spiritual), keseimbangan aspek keuangan dan aspek riil, 

dan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa harus ada keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja sosial 

perusahaan. Dalam konteks paradigma transaksi syariah, kinerja sosial harus 

ditingkatkan sejalan dengan kinerja keuangan. 

 Dari latar belakang di atas, ada beberapa faktor yang diduga 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah yaitu faktor 

finansial dan faktor non-finansial, faktor finansial terdiri dari profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan leverage, sementara faktor non-finansial terdiri dari investment 

account holders, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen. 

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial bank syariah adalah Profitabilitas. Siddi et al., (2019) menjelaskan bahwa 

profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Profitabilitas sebagai salah satu indikator keberhasilan perusahaan 

untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas 

juga sebagai faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada 

manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang 

saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas bank syariah maka 

semakin besar pengungkapan informasi sosial. Namun, beberapa penelitian yang 

telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2018) memperoleh hasil 

terdapat hubungan positif dan signifikan profitabilitas terhadap pengungkapan 



7 
 

 
 

ISR. Hasil yang sama juga diperoleh oleh penelitian Widayuni & Harto (2014), 

Anggraini & Wulan (2017), dan Rostiani & Sukanta (2018). Namun, dalam 

penelitian Khotijah et al. (2019) menunjukkan tidak terdapat pengaruh 

profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hasil yang sama juga diperoleh oleh 

Purwani et al. (2018), Umiyati & Baiquni (2018), dan Sunarsih & Ferdiyansyah 

(2017). 

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial bank syariah adalah Ukuran perusahaan. Pratama et al., (2018) berpendapat 

ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu 

perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula 

modal yang ditanamkan sehingga sumber daya dan dana yang besar dalam 

perusahaan akan menimbulkan permintaan yang lebih luas akan informasi 

pelaporan perusahaannya. Hal ini menyebabkan banyaknya stakehloder yang 

dimiliki, sehingga permintaan keluasan pelaporan informasi perusahaan baik itu 

keuangan maupun sosial semakin tinggi. Namun, beberapa penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2018) memperoleh hasil 

terdapat hubungan positif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan ISR. Hal yang sama juga diperoleh oleh penelitian Rama & 

Meliawati (2014), Mukhibad (2018), dan Khotijah et al. (2019). Namun, dalam 

penelitian Widayuni & Harto pada tahun 2014 hasilnya menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR. Hal yang sama 

juga diperoleh  oleh Prasetyoningrum (2018). 
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Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial bank syariah adalah Leverage. Sitanggang (2014:23) menjelaskan bahwa 

leverage merupakan rasio untuk mengukur pembiayaan perusahaan yang berasal 

dari utang yang berdampak pada kewajiban atau beban tetap. Leverage berkaitan 

dengan bagaimana perusahaan didanai. Sebuah perusahaan dapat melakukan 

pendanaan melalui dua cara yaitu melalui pemegang saham atau melalui kreditur 

dengan meminjam dana, kedua cara ini dapat mempengaruhi tingkat 

pengungkapan perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage sebuah perusahaan 

mencerminkan semakin tinggi pula jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Tingginya hutang yang dimiliki oleh perusahaan berdampak terhadap tingginya 

beban tetap serta adanya risiko gagal bayar. Inilah yang kemudian menyebabkan 

adanya tuntutan yang lebih besar dalam hal keterbukaan informasi termasuk salah 

satunya yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa 

penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis hubungan leverage dengan 

pengungkapan ISR namun hasilnya masih belum konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widayuni & Harto (2014) menunjukkan 

hasil negatif signifikan. Berbeda halnya dengan penelitian Pratama et al. (2018) 

dan Mukhibad (2018) yang memperoleh hasil positif signifikan. Hal yang berbeda 

juga ditemukan oleh Rama & Meliawati (2014), Purwani et al. (2018), dan 

Umiyati & Baiquni (2018) yang memperoleh hasil tidak ada pengaruh leverage 

terhadap pengungkapan ISR. 

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial bank syariah adalah Investment Account Holders (IAH). Farook et al., 
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(2011) menjelaskan Investment Account Holders merupakan suatu unsur 

corportae governance, yaitu unsur struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan 

adalah bentuk kepemilikan pada lembaga perbankan yang sumbernya berasal dari 

dana nasabah. IAH atau nasabah dapat menentukan pengawasan dan tingkat 

pengungkapannya Farook et al. (2011). Invesment Account Holder (IAH) 

menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak 

pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Hal ini 

menyebabkan semakin tinggi proporsi IAH maka akan meningkatkan pengawasan 

terhadap bank syariah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 

Namun, beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. 

Penelitian Mais & Lufian (2018) memperoleh hasil terdapat hubungan 

positif dan signifikan Investment Account Holders (IAH) terhadap pengungkapan 

ISR. Hasil yang sama juga diperoleh oleh penelitian Lidyah et al. (2017), 

Khasanah & Yulianto (2015), dan Setyawan & Adityawarman (2017). Namun 

dalam penelitian Abdullah et al. (2013) hasilnya menunjukkan bahwa IAH 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Zanjabil (2015). 

Faktor kelima yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial bank syariah adalah Dewan pengawas syariah. Rustam (2013:114) 

berpendapat Dewan Pengawas Syariah merupakan seseorang yang ahli dalam 

bidang syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Syariah atas 

rekomendasi Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan nasehat dan saran 
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kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip 

syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/03/PBI/2009/tentang Peraturan Bank Umum Syariah dan Peraturan 

Bnak Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Inilah 

yang mendasari perbedaan antara institusi finansial konvensional dan institusi 

finansial Islam.  

Dewan pengawas syariah sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola 

perusahaan pada institusi Islam, serta mempunyai wewenang mengawasi 

kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah  (Rostiani & Sukanta, 2018).  Oleh 

karena itu, dengan adanya dewan pengawas syariah maka pengawasan terhadap 

pengungkapan ISR semakin efektif. Apabila pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab dewan pengawas syariah telah dilakukan dengan baik, maka pengungkapan 

ISR dalam laporan tahunan akan baik. Namun, beberapa penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhibad (2018) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan dewan pengawas syariah terhadap 

pengungkapan ISR. Hasil yang sama diperoleh oleh penelitian Rostiani & Sukanta 

(2018) dan Ningrum et al. (2013). Namun dalam penelitian Widayuni & Harto 

(2014) hasilnya menunjukkan tidak terdapat pengaruh dewan pengawas syariah 

terhadap pengungkapan ISR. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian 

Qoyum et al. (2017), Wardani & Sari (2018), dan Khasanah & Yulianto (2015). 
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Faktor keenam yang diduga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial bank syariah adalah Dewan komisaris independen. Rustam (2013:401) 

menjelaskan Dewan Komisaris Independen merupakan jumlah anggota dewan 

komisaris yang sifatnya independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan 

yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Dewan 

komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota 

dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan 

komisaris yang ada di perusahaan (Murtadlo & Nuraeni, 2019). Dewan komisaris 

independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, jika 

proporsinya semakin tinggi maka dewan komisaris independen diharapkan lebih 

objektif dalam mengambil keputusan untuk melindungi pihak pemangku 

kepentingan. Sifat dan tugas dari dewan komisaris independen inilah yang akan 

mendorong bank syariah melakukan pengungkapan ISR. 

Penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis hubungan dewan 

komisaris independen dengan pengungkapan ISR namun hasilnnya masih belum 

konsisten. Seperti penelitian Pratama et al. (2018) yang memperoleh hasil positif 

dan signifikan. Hasil yang sama juga diperoleh Khotijah et al. (2019). Artinya 

terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan ISR. 

Sementara itu, penelitian Lestari (2013) dan Kurniawati & Yaya (2017) 

memperoleh hasil tidak terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

pengungkapan ISR. 



12 
 

 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan adanya research gap dalam 

penelitian terdahulu, serta pentingnya pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada bank syariah, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Financial dan Non Financial Factors Terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

2014-2018)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diindentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) merupakan bentuk kepatuhan 

manusia sebagai Khalifatul fil ardh untuk memperluas kegiatan 

pelaporannya sebagai bentuk akuntabilitas entitas syariah terhadap Allah 

dan para stakeholdernya. 

2. Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) di entitas syariah belum 

memiliki standar baku dari pemerintah. 

3. Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah di 

Indonesia masih rendah. 

4. Hasil penelitian terkait kinerja keuangan yang tidak konsisten terhadap 

pengungkapan islamic social reporting (ISR) pada perbankan syariah. 

1.3 Cakupan Masalah 

Penelitian ini mengkaji mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR). Kajian dalam penelitian ini fokus kepada enam faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) di Bank Umum Syariah yaitu 
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profitabilitas, ukuran perusahan, leverage, investment account holders, dewan 

pengawas syariah, dan dewan komisaris independen. Objek penelitian ini adalah 

Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 

2014-2018. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi dasar penelitian, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan profitabilitas terhadap Islamic 

Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap 

Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia? 

3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan leverage terhadap Islamic 

Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

4. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan investment account holders 

terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia? 

5. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan dewan pengawas syariah 

terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia? 

6. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan dewan komisaris independen 

terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia? 
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7. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan profitabilitas, ukuran 

perusahaan, leverage, investment account holders, dewan pengawas syariah, 

dan dewan komisaris independen terhadap Islamic Social Reporting 

Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan profitabilitas terhadap 

Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan 

terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan leverage terhadap 

Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan investment account 

holders terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

5. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan dewan pengawas 

syariah terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan dewan komisaris 

independen terhadap Islamic Social Reporting Diclosure pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

7. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan antara profitabilitas, 

ukuran perusahaan, leverage, investment account holders, dewan pengawas 

syariah, dan dewan komisaris independen terhadap Islamic Social Reporting 

Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait yaitu bagi pemerintah, perbankan syariah, investor, dan calon investor. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui 

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, investment account holders, 

dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

memperkaya kepustakaan mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting 

dengan latar belakang negara Indonesia 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah 

Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan evaluasi mengenai regulasi pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada perbankan syariah. 
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b. Bagi perbankan syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja sosial 

perbankan syariah, khususnya terkait pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

c. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada 

investor dalam menilai kinerja perbankan syariah sehingga dapat dijadikan 

alat untuk pengambilan keputusan investasi. 

d. Bagi calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu indikator 

penilaian yang dapat digunakan oleh para calon investor untuk menilai 

perbankan syariah ketika akan melakukan investasi. 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Eksandy & 

Hakim (2018) yang meneliti pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

leverage pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang 

diukur menggunakan Return on Asset (ROA), ukuran perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan total assets, leverage yang diukur menggunakan Debt to 

Equity Ratio (DER), serta menambahkan variabel investment account holders, 

dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen. Variabel dipilih 

berdasarkan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan 

oleh Eksandy & Hakim (2018) menggunakan jumlah data penelitian 5 tahun 
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periode yaitu tahun 2011-2015. Penelitian ini juga menggunakan jumlah data 

penelitian 5 tahun periode yaitu tahun 2014-2018. Peneliti juga menggunakan 

analisis statistik yang berbeda yaitu menggunakan analisis regresi berganda 

dengan alat analisis IBM SPPS versi 23, sedangkan penelitian dari Eksandy & 

Hakim (2018) menggunakan Eviews. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Dasar (Grand Theory) 

2.1.1 Syariah Enterprise Theory 

 Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan enterprise theory yang 

telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang 

transendental dan humanis. Menurut Triyuwono (2011) Syariah Enterprise 

Theory adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. 

Tuhan menjadi pusat kembalinya manusia dan alam semesta. Sedangkan manusia 

disini hanya sebagai khalifatul fil ardh atau wakil-Nya yang memiliki konsekuensi 

patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan dalam misinya memberikan 

kesejahteraan bagi manusia dan alam. Kepatuhan manusia dan alam dilakukan 

dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali 

kepada Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan 

alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. 

 Kalbarini (2018) menyatakan bahwas SET merupakan penyempurnaan 

teori yang mendasari enterprise theory sebelumnya. Aksioma penting yang 

mendasari penetapan konsep Syariah Enterprise Theory adalah Allah sebagai 

sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Sumber 

daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara dan tujuan 

yang dietapkan sang pemberi amanah. Menurut Nastiti & Wardayati (2015) di 

dalam SET ini dijelaskan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya diberikan kepada 

pihak-pihak yang memiliki kontribusi langsung dengan kegiatan operasi 
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perusahaan, tetapi juga kepada pihak-pihak yang tidak berkontribusi langsung 

dengan kegiatan operasi perusahaan. Hal ini didasarkan pada konsekuensi sebagai 

khalifatul fil ardh yang membawa misi untuk menciptakan dan mendistribusikan 

kemakmuran bagi semua manusia dan alam. Sehingga hal ini mendorong 

perusahaan untuk menciptakan keadilan bagi lingkungan manusia dan alam. Oleh 

karena itu, SET akan membawa manfaat bagi pemegang saham, pemangku 

kepentingan, masyarakat, dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban 

yaitu ibadah kepada Allah. 

 Meutia et al. (2010) menyatakan bahwa SET merupakan teori yang 

mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan 

saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. Hal yang sama 

juga dijelaskan oleh Triyuwono (2007:4) dalam Novarela & Sari (2019) 

menyatakan bahwa Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli kepada 

kepentingan individu melainkan memiliki kepedulian yang besar pada 

stakeholders yang luas. SET meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah swt 

merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, 

konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya 

sunatullah sebagai basis akuntansi syariah dan hal ini juga berdampak pada 

pelaksanaan kegiatan operasi entitas syariah yang dibangun berdasarkan hukum-

hukum Allah.  

 Stakeholders yang kedua adalah manusia. Manusia merupakan pihak 

yang menerima pendistribusian nilai tambah dimana dalam teori ini 

diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu direct participants dan indirect 
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participant. direct participants adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

bisnis perusahaan. Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada 

perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan. 

Sedangkan indirect participant adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan 

bisnis perusahaan. Meskipun mereka tidak memberikan kontribusi kepada 

perusahaan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk 

mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.  

 Stakeholder yang terakhir adalah alam. Alam merupakan pihak yang 

memberikan kontribusi secara fisik kepada perusahaan. Kontribusi secara fisik 

karena perusahaan didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di 

alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan 

jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan 

lain-lain. Namun demikian, alam tidak mengehendaki distribusi kesejahteraan drai 

perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud 

distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian 

alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lain. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa SET 

menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu dan manusia sebagai wakil-Nya 

atau khalifatul fil ardh yang bertugas menjalankan amanah untuk menjaga bumi 

sesuai dengan hukum-hukum Allah. Hal ini dikarenakan Allah menjadi pusat 

tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Selaras dengan hal tersebut, 

menurut Meutia et al., (2010) Syariah Enterprise Theory memiliki konsep dalam 

hubungannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan 
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dengan Syariah Enterprise Theory yaitu, pengungkapan tangggung jawab sosial 

sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dan 

dimaksudkan untuk memperoleh legitimasi (ridho) dari Tuhan sebagai tujuan 

akhir; pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki tujuan sebagai sarana 

memberikan informasi kepada pemangku kepentingan baik itu pemangku 

kepentingan langsung, tidak langsung dan alam sehubungan dengan sejauh mana 

lembaga telah memenuhi kewajiban terhadap semua pemangku kepentingan; dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial mencakup dimensi material dan spiritual 

yang terkait dengan kepentingan semua pemangku kepententingan serta 

mengandung informasi kualitatif dan kuantitatif. 

 Sehingga dapat disimpulkan, teori SET dalam penelitian ini 

mengimplikasi pada variabel dependen yaitu Islamic Social Reporting Disclosure. 

Pengungkapan ISR merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban yang 

dilakukan perbankan syariah sebagai makhluk Allah yang melaksanakan usaha 

sesuai dengan prinsip Islam. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bank 

syariah merupakan bukti kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. 

Implikasi dari hal tersebut berupa tersedianya informasi kepada semua 

stakeholders sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut dapat 

melihat sejauh mana tanggung jawab sosial bank syariah kepada semua 

stakeholdernya. 

2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

 Teori Stakeholder merupakan teori yang dicetuskan oleh Edward 

Freeman pada 1984, tujuan dari teori ini adalah untuk membuat sebuah kerangka 
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manajemen strategi baru dengan menggunakan pendekatan  stakeholder. Freeman 

& Vea (2001) menjelaskan bahwa teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan 

bahwa perusahaan harus bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang memiliki 

pengaruh terhadap perusahan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Lebih 

lanjut menurut Ghozali & Chariri (2014:439) stakeholders theory juga 

menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya 

(pemegang saham, kreditor, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak 

lain). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertanggung 

jawab bukan hanya kepada pemiliknya saja namun bertanggung jawab bukan 

hanya kepada pemiliknya saja namun bertanggung jawab pula stakeholdernya. 

 Mengacu pada pernyataan Ghozali & Chariri (2014:439) bahwasannya 

perusahaan harus memberikan manfaat kepada stakeholdernya, maka keberadaan 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder 

kepada perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Gray et al. (1995) 

yang mengatakan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan 

stakeholder, semakin powerful stakeholder maka semakin besar usaha perusahaan 

untuk beradaptasi. Deegan (2002) menjelaskan power stakeholder ditentukan oleh 

besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut 

dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang 

terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, 

kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi 

konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, ketika 
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stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka 

perusahaan harus bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan stakeholder.  

 Kebutuhan stakeholder salah satunya adalah informasi. Informasi 

merupakan unsur utama yang dapat digunakan perusahaan dalam mengelola 

hubungan dengan stakeholdernya untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan 

dari mereka. Artinya infromasi yang diungkapkan perusahaan bukan hanya karena 

tanggung jawab yang dirasakan, namun karena alasan strategis perusahaan untuk 

mendapatkan kepercayaan stakeholder (Deegan, 2002). 

 Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa teori stakeholder adalah teori 

yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya harus 

mampu memberikan manfaat-manfaat kepada para stakeholdernya. Manfaat yang 

diberikan dapat berupa pemenuhan hak-hak ataupun kebutuhan para stakeholder. 

Dengan adanya pemberian manfaat ini diharapkan akan tercipta hubungan yang 

baik antara stakeholder dengan perusahaan. Hubungan yang baik mencerminkan 

adanya dukungan stakeholder pada perusahaan sehingga pada akhirnya dapat 

tercapai tujuan utama perusahaan yakni keberlangsungan usaha (sustainability). 

 Stakeholder Theory dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengimplikasi variabel independen yaitu leverage dan investment account 

holders. Leverage merupakan rasio hutang perusahaan, dimana hutang perbankan 

syariah lebih banyak berasal dari tabungan, giro, dan deposito nasabah. Jika 

leverage bank syariah tinggi maka artinya tingkat kepercayaan nasabah kepada 

bank syariah juga tinggi. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah 

satu upaya meningkatkan kepercayaan nasabah. Hal tersebut juga berlaku pada 
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investment account holders dimana bank syariah mengungkapkan tanggung jawab 

sosial untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya 

para nasabah yang menggunakan produk-produk bank syariah.  

 Teori stakeholder dalam penelitian ini juga mengimplikasi pada dewan 

komisaris independen. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen 

dalam bank syariah, maka tingkat pengawasan dan pengendalian manajemen 

semakin efektif, selain itu tekanan terhadap manajemen juga semakin besar untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial bank syariah. 

2.1.3 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

  Legitimacy Theory menurut Dowling & Preffer (1975) menyatakan 

bahwa sebuah organisasi berusaha membangun keselarasan antara nilai-nilai 

sosial yang terkait dengan aktivitas mereka dan norma-norma perilaku yang dapat 

diterima pada sebuah sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi mereka 

berada. Ghozali & Chariri (2014:443) berpendapat legitimasi organisasi dapat 

dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu 

yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Deegan (2002) 

menjelaskan bahwa legitimasi masyarakat merupakan faktor yang dianggap 

penting bagi perusahaan untuk terus bertahan dan mengembangkan perusahaan ke 

depan. Perusahaan akan melakukan aktivitas CSR dikarenakan adanya tekanan 

sosial, politik, dan ekonomi dari luar perusahaan. Sehingga munculah adanya 

“kontrak sosial” yang mengharuskan perusahaan untuk menyeimbangkan tuntutan 

tersebut dengan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang 

diharuskan oleh peraturan. Shocker & Sethi (1973) menjelaskan adanya kontrak 
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sosial ini membuat kelangsungan hidup suatu perusahaan didasarkan pada dua 

hal, yaitu hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas 

dan didistribusi manfaat ekonomi, sosial ataupun politis kepada kelompok-

kelompok yang menjadi sumber kekuatannya.  

 Berdasarkan keterangan di atas, bahwa teori legitimasi adalah teori yang 

didasarkan pada adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan 

masyarakat. Adanya kontrak ini, mengharuskan perusahaan agar beroperasi 

didalam batas-batas kontrak sosial yang ada artinya harus sesuai dengan nilai-nilai 

dalam masyarakat serta aturan-aturan formal yang ada. Adanya kontrak sosial ini 

pula mewajibkan perusahaan untuk memberikan kontribusinya terhadap 

masyarakat luas dan distribusi manfaat kepada kelompok-kelompok yang 

berkepentingan dengan kegiatan perusahaan. 

 Teori legitimasi dalam penelitian ini mengimplikasi variabel independen 

profitabilitas. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja 

keuangan yang baik akan mengungkapkan informasi lebih luas, sebagai cara 

untuk membedakan diri dengan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang 

buruk. Salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengungkapkan  

informasi tanggung jawab dengan sukarela. Dalam perusahaan yang memiliki 

kinerja keuangan yang baik, perusahaan akan memperluas pengungkapan 

informasi tambahan seperti informasi tanggung jawab sosial untuk menarik 

perhatian dan memenuhi harapan dari masyarakat. Dengan mengungkapkan 

tangguang jawab sosial, maka perusahaan akan mendapat legitimasi yang baik 

dari masyarakat. 
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 Selain itu, teori legitimasi juga mengimplikasi variabel independen 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan identifikasi besar kecilnya 

suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai berdasarkan jumlah aset yang 

dimiliki, jumlah tenaga kerja, jumlah pendapatan yang diterima, total modal yang 

dimiliki, dan lain-lain. Teori legitimasi menyatakan bahwa untuk mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat, suatu perusahaan harus beroperasi sesuai dengan nilai-

nilai serta aturan formal yang ada dalam masyarakat. Salah satunya adalah dengan 

memberikan tanggung jawab sosialnya sehingga perusahaan dapat melakukan 

aktivitas bisnisnya dengan lancar karena telah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada di masyarakat. 

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa teori legitimasi mengimplikasi variabel 

independen dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah memiliki peran 

dalam pengungkapan ISR. Semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah 

maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah. Dewan pengawas 

syariah dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk 

mengungkapkan ISR agar regulasi Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan 

fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi 

masayarakat.  

2.2 Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah 

2.2.1 Bank Syariah 

 Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 

didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
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kredit/dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang berfungsi sebagai intermediasi 

keuangan (fianancial intermediary institution) dan lembaga keuangan yang 

menjalankan kegiatannya 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 (Umam, 2016:78). Menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari dari 

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah terdiri dari 

penghimpunan dana (Funding), penyaluran dana kepada nasabah (financing), dan 

penyediaan jasa lainnya (Umam, 2016:61). Dalam menjalankan kegiatan 

usahanya bank syariah memiliki prinsip utama, yaitu titipan (wadiah), bagi hasil 

(profit sharing) yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, muzara’ah, dan 

musaqah, jual beli yang terdiri dari ba’i al-murabahah, ba’i as-salam, dan ba’i al-

istishna, sewa yang terdiri dari al-ijarah dan al-ijarah muntahiya bit-tamlik serta 

yang terakhir adalah jasa yang terdiri dari wakalah, kafalah. Hawalah. Rahn, dan 

qardh (Antonio, 2001:83). 

 Antonio (2001:29) menjelaskan terdapat beberapa persamaan antara bank 

konvensional dan bank syariah yakni dalam sisi teknis penerimaan uang, 

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum 

untuk memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak 

perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, 

struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 
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2.2.2 Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

 Berkembangnya paradigma baru dalam dunia bisnis memberikan dampak 

yang cukup baik bagi masyarakat, hal ini ditandai dengan perusahaan yang semula 

hanya profit oriented only menjadi 3P atau yang dikenal dengan istilah triple 

bottom line yaitu Profit, Planet, dan People (Astuti & Nurkhin, 2019). Prinsip 

inilah yang mendasari perusahaan melakukan praktik tanggung jawab sosial. Hal 

tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa tanggung jawab 

sosial adalah komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan 

perekonomian. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, sehingga 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia menjadi bersifat 

wajib (mandatiry) dari sebelumnya bersifat sukarela (voluntary). 

 Konsep tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang dalam ekonomi 

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

Perkembangan tanggung jawab sosial pada ekonomi syariah dapat meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap entitas syariah, salah satunya adalah bank 

syariah. Konsep ISR sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang 

mengimplementasikan konsep syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Agar  

tanggung jawab sosial entitas syariah sesuai dengan prinsip syariah tentunya 

diperlukan kerangka khusus yang berbeda dari entitas konvensional, hal ini 

dilakukan agar pengungkapan tanggung jawab sosial mampu memberikan 

informasi yang relevan dan sesuai dengan prinsip syariah (Haniffa, 2002).  
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 Berikut ini disajikan tabel perbandingan antara Corporate Social 

Responsibility dan Islamic Social Reporting. 

Tabel 2.1 Perbandingan antara Corporate Social Responsibility dan Islamic 

Social Reporting 

No CSR ISR 

1. Pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan berpedoman 

pada Global Initiative Index 

(Indeks GRI). 

Pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan berpedoman 

pada Islamic Social Reporting 

Index (Indeks ISR). 

2. Objek pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan terfokus 

pada instansi konvensional. 

Objek pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan terfokus 

pada institusi berbasis syariah. 

3. Item-item pengungkapan CSR 

bersifat lebih umum. 

Item-item pengungkapan ISR 

bersifat lebih khusus, yang 

berkaitan dengan prinsip Islam. 

Sumber: Othman et al (2009) 

 Haniffa (2002) mendefinisikan Islamic Social Reporting (ISR) 

merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan 

besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi 

melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual. Salah satu bentuk akuntabilitas 

dan transparansi dalam perspektif ekonomi syariah adalah pelaporan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fitria & Hartanti 

(2010) mengatakan bahwa ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan 

yang berbasis syariah dengan menggunakan indeks ISR yang dikembangkan dari 

standar pelaporam berdasarkan Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Instituion yang kemudian dikembangkan oleh maisng-maisng peneliti 

berikutnya. ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait laporan mengenai 

lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.  
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 Haniffa (2002) menjelaskan bahwa terdapat 3 dimensi yang menjadi 

landasan dan merumuskan kerangka Islamic 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 Mais & Lufian (2018) yaitu menunjukkan 

akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat, dan meningkatkan transparansi 

kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan 

memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam 

pengambilan keputusan. 

2.2.3 Standar Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) 

 Indikator pengungkapkan ISR telah mengalami perkembangan yang 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peneliti yang mengembangkan 

indikator dari pengungkapan ISR. Indikator pertama diusulkan oleh Haniffa 

(2002) yang terdiri dari keuangan dan investasi, produk, karyawan, sosial, dan 

lingkungan. Kemudian indikator-indikator tersebut dikembangkan lebih oleh 

Othman et al. (2009) yang menambah indikator tata kelola perusahaan. Banyak 

peneliti yang menambahkan item-item baru dalam pengungkapan ISR.  

 Penelitian ini menggunakan indeks ISR yang dikembangkan oleh 

Fauziah & Jayanto pada tahun 2013. Item-item ISR ini merujuk pada item-item 

ISR pada peneliti-peneliti sebelumnya dan dengan memperluas item 

pengungkapan pada tema tata kelola perusahaan disesuaikan dengan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi BUS dan UUS sehingga lebih relevan apabila dijadikan tolak 
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ukur pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia. Indeks ISR ini terdiri 

dari 50 item pengungkapan dan dikelompokkan menjadi enam tema 

pengungkapan yaitu, 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 menggambarkan aktivitas investasi dan keuangan bank 

syariah. Informasi yang paling penting berkaitan dengan tema ini adalah apakah 

sumber-sumber pembiayaan dan investasi perusahaan bebas bunga (riba), bebas 

spekulatif (gharar), dan lain sebagainya sebagaimana yang diharamkan dalam 

Islam. Informasi ini dianggap penting bagi umat Islam dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan konsep halal dan haram serta kewajiban untuk zakat. 

Item-item pengungkapan dari tema investasi dan keuangan yaitu, 1) Aktivitas 

riba, 2) Gharar, 3) Zakat, 4) Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan 

pembayaran oleh insolvent clients, 5) Current Value Balansheet, 6) Value Added 

Statement. 

 Tema kedua adalah tema produk dan jasa. Tema ini mengungkapkan 

produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah kepada konsumen/pelanggan. 

Tema ini menjadi penting karena apabila terdapat produk yang termasuk dalam 

kategori haram harus diidentifikasi bersama dengan presentase kontribusi laba 

dari kegiatan-kegiatan yang diungkapkan. Item-item pengungkapan dari tema 

produk dan jasa yaitu, 1) Status halal atau syariah dalam produk, 2) 
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Pengambangan produk, 3) Peningkatan pelayanan, 4) Keluhan pelanggan/kejadian 

yang itmbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. 

 Tema ketiga adalah tema tenaga kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan 

tenaga kerja penting pula diungkapkan. Hal ini berkaitan dengan konsep amanah 

dan adl. Tenaga kerja harus diperlukan dan dibayar dengan adil serta dicukupi 

keutuhan dasar dan spiritual mereka. Tema ini terdiri dari enam item yang 

menjelaskan tentang tenaga kerja. Item-item pengungkapan dari tema tenaga kerja 

yaitu, 1) Karakteristik pekerjaan, 2) Pendidikan dan pelatihan, 3) Kesempatan 

yang sama, 4) Kesehatan dan keselamatan kerja, 5) Lingkungan kerja, 6) 

Perekrutan khusus. 

 Tema keempat adalah tema sosial. Tema tentang sosial perlu 

diungkapkan karena hal ini berkaitan dengan konsep ummah, amanah,  dan adl 

menekankan pentingnya berbagi tujuan bersama dan penghapusan kesulitan (daf 

al-harqi) dalam masyarakat dan ini dapat dicapai melalui amal, wakaf, dan qard 

hasan. Tema sosial pada dasarnya hubungan dengan sejauh mana peran sosial 

yang telah dilaksanakan oleh bank syariah. Item-item pengungkapan dari tema 

sosial yaitu, 1) Shadaqah/Donasi, 2) Wakaf, 3) Qardh Hassan 4) Zakat atau 

sumbangan dari karyawan atau nasabah, 5) Bantuan pendidikan, 6) Bantuan 

kesehatan, 7) Pemberdayaan ekonomi, 8) Kepedulian terhadap anak yatim, 9) 

Pembangunan atau renovasi masjid, 10) Kegiatan kepemudaan, 11) Kegiatan 

sosial lainnya, 12) Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain. 

 Tema kelima adalah tema lingkungan. Tema lingkungan penting untuk 

diungkapkan karena hal ini menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan. Tema 
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ini terdiri dari tujuh item yang menjelaskan mengenai hubungan perusahaan 

dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan tidak membutuhkan feedback berupa 

materi tetapi bagaimana perusahaan bisa menjaga kelestariannya. Item-item 

pengungkapan dari tema lingkungan yaitu, 1) Kampanye go green, 2) Konservasi 

lingkungan, 3) Perlindungan terhadap flora dan fauna atau terancam punah, 4) 

Polusi, 5) Perbaikan dan pembuatan saran umum, 6) Audit lingkungan, 7) 

Kebijakan dan manajemen lingkungan. 

 Tema keenam adalah tema tata kelola organisasi. Dalam tema tata kelola 

organisasi menggambarkan bagaimana pengelolaan sebuah organisasi, seperti 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tiap-tiap bagian serta penerapan 

fungsi-fungsi yang ada. Item-item pengungkapan dari tema tata kelola organisasi 

yaitu, 1) Profil dan strategi organisasi, 2) Struktur organisasi, 3) Pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab Dewan Komsiaris, 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Dewan Direksi, 5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite, 6) 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, 7) Pelaksanaan 

prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa, 8) 

Penanganan benturan kepentingan, 9) Penerapan fungsi kepatuhan bank, 10) 

Penerapan fungsi audit intern, 11) Penerapan fungsi audit ekstrenal, 12) Batas 

maksimum penyaluran dana, 13) Transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan, 14) Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya, 

15) Etika perusahaan. 

 Pengungkapan ISR diukur dengan indeks ISR dari laporan tahunan 

masing-masing perbankan setiap tahunnya. Dalam mengukur indeks ISR dapat 
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menggunakan metode content analysis. Besarnya tingkat pengungkapan ISR 

dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah item 

maksimum (Farook et al., 2011) 

2.3 Profitabilitas 

 Raharjaputra (2009:205) mendefinisikan profitabilitas adalah 

kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan 

baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset 

bersih perusahaan maupun modal sendiri. Kurniawati & Yaya (2017) menyatakan 

bawah profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Menurut Sanjaya & Rizky (2018) rasio profitabilitas bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas 

manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas disini dilihat 

dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. 

 Prasetyoningrum (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan 

aktivanya secara produktif. Dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan 

dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu 

periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. 

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan 

apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan 

datang.  
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 Watts & Zimmermen (1986) dalam Lukman & Dhiyaul-haq (2017) 

berpendapat perusahaan yang memiliki profit yang lebih tinggi memiliki 

kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan, termasuk dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan Kurniawati & Yaya 

(2017) yang menyatakan semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

akan memberikan motivasi kepada manajemen untuk menyajikan informasi yang 

lebih luas untuk meyakinkan investor sehingga investor akan meningkatkan 

kompensasi untuk menejemen. 

 Murhadi (2013:63) menjelaskan bahwa terdapat jenis-jenis rasio 

profitabilitas, yaitu: 

1) Gross Profit Margin (GPM) or Gross Profit Rate 

Gross Profit Margin menggambarkan persentase laba kotor yang 

dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan. 

2) Operating Margin (OM), Operating Income Margin, Operating Profit 

Margin, or Return on Sales (ROS) 

Operating income mencerminkan kemampuan manajemen mengubah 

aktivitasnya menjadi laba. Operating income sering pula disebut sebagai 

laba sebelum bunga dan pajak (Earning Before Interest and Taxes – 

EBIT) dengan catatan bahwa di perusahaan tersebut tidak terdapat 

pendapatan non-operasional. 

3) Profit Margin, Net Margin, or Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. 
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4) Return On Equity (ROE) 

Return On Equity mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan 

bagi pemegang saham atas setiap rupiah uang yang ditanamkannya. 

5) Return On Asset (ROA) 

Return On Asset mencerminkan seberapa return yang dihasilkan atas 

setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. 

 Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Return 

On Assets (ROA).  Anggraini & Wulan (2017) mendefinisikan Return On Assets 

adalah rasio yang yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Selain itu, Return on 

Assets mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah 

uang yang ditanamkan dalam bentuk aset, harapannya semakin tinggi ROA dalam 

perusahaan maka, maka akan semakin baik perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. 

2.4 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan (firm size) adalah skala yang dapat digunakan untuk 

menilai besar kecilnya suatu perusahaan (Adnan et al., 2016). Menurut 

Mochfoedz 1994 dalam (Lidyah et al., 2017) ukuran perusahaan dibagi dalam tiga 

kategori yaiut, large firm, medium firm, dan small firm. Ukuran perusahaan dapat 

diproksikan dengan total penjualan, nilai pasar saham, dan total tenaga kerja, hal 

ini dapat disesuaikan dengan jenis atau bidang usaha. Siddi et al., (2019) 

menyatakan pada umumnya ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset 

karena total asset menunjukkan jumlah kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan 
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dari penjumlahan aset lancar dan aset tetap, sehingga total aset dinilai lebih dapat 

mempresentasikan apakah suatu perusahaan masuk dalam kategori perusahaan 

ukuran besar atau kecil. Wasis (1993:11) menjelaskan ukuran perusahaan akan 

mempengaruhi manajemen keuangan perusahaan dari aspek pencarian 

dana/modal. Tingkat kompleksitas aktivitas perusahaan dilihat dari besar atau 

kecilnya perusahaan, perusahaan yang besar biasanya aktivitasnya lebih kompleks 

sehingga membutuhkan pengawasan yang efisien dibanding perusahaan kecil. 

 Cowen et al. (1987) dalam Ramadhan (2017) menyatakan  bahwa 

perusahaan yang lebih besar akan memiliki pemegang saham yang 

memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, 

yang merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab 

sosial keuangan perusahaan. Hal ini selarasa dengan Othman et al. (2009) 

menjelaskan semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar sumber 

daya yang dimiliki perusahaan, baik itu sumber daya dibidang keuangan, fasilias 

ataupun sumber daya manusia. Lebih lanjut menurut Widayuni & Harto (2014) 

perusahan besar akan disorot oleh para stakeholder, sehingga cenderung akan 

mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial lebih besar 

dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar perusahaan maka akan semakin berkepentingan untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih luas.  

 Nissa & Asrori (2017) menyatakan ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan logaritme natural dari total asset perusahaan. Aset yang dipilih 

dalam pengukuran ini adalah asset produktif perbankan syariah. Pemilihan proksi 
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asset produktif didasarkan pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

perbankan syariah. Asset produktif dihitung dari jumlah pembiayaan yang 

diterima oleh bank syariah berupa murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan 

musyarakah. 

2.5 Leverage 

 Rasio utang (leverage) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

pembiayaan perusahaan dari sumber utang yang akan berdampak pada kewajiban 

atau beban tetap (Sitanggang, 2014:23). Dengan demikian rasio leverage 

merupakan ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dari unsur utang dan 

seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi beban pembayaran bunga. 

Biasanya rasio ini dipecah menjadi dua kelompok yaitu rasio utang (leverage 

ratio) yang menggambarkan proporsi utang terhadap aset atupun ekuitas, dan 

solvency ratio debt coverage ratio) yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban pokok maupun bunga (Murhadi, 

2013:61). Astuti & Nurkhin (2019) Pembiayaan dengan utang mempunyai 

pengaruh bagi perusahaan karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap. 

Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas utang dapat menyebabkan 

kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Tetapi 

penggunaan utang juga memberikan subsidi pajak atas bunga yang 

menguntungkan pemegang saham.  

 Rasio leverage mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh 

pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. 
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Leverage memiliki beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut (Brigham & 

Weston, 1993): 

a. Menghimpun dana melalui hutang, pemegang saham dapat 

mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang 

terbatas. 

b. Kreditur melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai 

batas pengaman. Jadi, semakin tingg proporsu total modal yang diberikan 

oleh pemegang saham, maka semakin kecil risiko yang dihadapi kreditor. 

c. Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada 

tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan 

”mengungkit” leverage atau memperbesar pengembalian atau ekuitas 

atau ROE. 

 Sitanggang (2014:23) menjelaskan bahwa untuk mengetahui seberapa 

besar porsi pembiayaan dari utang, demikian juga seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk melunasinya, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk menghitung rasio leverage, yaitu 

1) Debt to Assets Ratio (DAR) 

Debt to Assets Ratio (DAR) yaitu rasio antara total utang dengan total 

asset yang memberi gambaran seberapa besar presentase total asset 

dibiayai dari utang. Ukuran ini sangat berguna bagi para kreditor lama 

dan calon kreditor untuk menentukan tingkat ongkos/biaya atas tambahan 

utang baru perusahaan dalam bentuk utang. Semakin besar rasio ini, 
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berarti semakin besar peranan utang dalam membiayai asset perusahaan 

dan sekitarnya. 

2) Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio antara total utang degan total 

modal dalam perusahaan yang memberi gambaran perbandingan antara 

total utang dengan modal sendiri perusahaan. Ukuran ini dimaksudkan 

untuk mengetahui perbandingan utang dengan modal sendiri. Semakin 

besar rasio ini berarti semakin besar peranan utang dalam membiayai 

asset perusahaan dan sebaliknya. 

3) Equity Multiplier (EM) 

Equity Multiplier (EM) yaitu rasio antara total asset dengan modal 

perusahaan. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui 

perbandingan total asset dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini 

berarti semakin rendah peranan utang dalam membiayai aset perusahaan 

dan sebaliknya. 

4) Time Interest Eraned Ratio (TIER) 

Time Interest Eraned Ratio (TIER) yaitu rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara laba usaha yang dipertaruhkan untuk menutup beban 

bunga. Besaran dalam rasio ini menunjukkan besarnya laba usaha 

perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari segi beban bunga. 

5) Fixed Chage Coverage (FCC) 

Fixed Chage Coverage (FCC) yaitu rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara laba usaha ditambah kewajiban sewa yang 
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dipertaruhkan untuk menutup beban bunga ditambah kewajiban sewa dan 

dividen untuk saham preferen. Rasio ini menunjukkan besarnya 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya berupa bunga 

dan sewa dan pokok pinjaman serta dividen saham preferen. 

 Pengukuran yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan Debt to 

Equty Ratio (DER). Hal ini dikarenakan DER menunjukkkan perbandingan utang 

dengan Ekuitas atau modal, rasio DER menunjukkan seberapa besar jumlah asset 

bank syariah yang dibiayai oleh utang atau sebaliknya. 

2.6 Investment Account Holders 

 Investment Account Holders (IAH) adalah struktur kepemilikan pada 

perbankan syariah yang sumbernya dari dana nasabah (Mais & Lufian, 2018).  

Menurut  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. 

 Istilah stakeholder dalam perbankan syariah bukan hanya untuk 

pemegang saham saja, melainkan nasabah (Investment Account Holders), 

sehingga semakian tinggi stakeholders pada perbankan syariah, semakin tinggi 

pula tekanan bank dalam mengungkapkan informasi perusahaannya (Mais & 

Lufian, 2018). Menurut teori legitimasi, Investment Account Holders 
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mempengaruhi legitimasi. Dengan banyaknya jumlah Investment Account Holders 

yang ada di perbankan, maka semakin banyak tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan sehingga secara otomatis semakin banyak pula dana  dan 

nasabah yang menggunakan jasa Investment Account Holders tersebut.  

 Archer et al. (1998) dalam Mais & Lufian (2018) Investment Account 

Holder (IAH) menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan 

berdampak pada tingkat pengungkapan tanggung jawab yang lebih luas. IAH 

lebih mungkin untuk menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan 

sebagai pemegang saham karena IAH lebih tertarik pada layanan yang ditawarkan 

bank-bank syariah dari pada kepemilihan saham dari bank syariah tesebut, hal ini 

dikarenakan rekening di bank syariah lebih mudah diakses dari pada saham bank-

bank syariah. Setyawan & Adityawarman (2017) menyatakan semakin banyak 

Investment Account Holders yang ada di sebuah perbankan, maka semakin banyak 

tingkat pengungkapan dan pengawasan yang dilakukan, secara otomatis tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perbankan juga baik dikarenakan 

besarnya animo masyarakat tersebut  

 Bank syariah miliki sumber pendanaan berupa dana syirkah temporer 

sebagai sumber pendanaan. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima 

sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, 

yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan 

menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan 

kesepakatan. Menurut Kasmir (2012) pengukuran Investment Account Holders 
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(IAH) dapat dihitung dengan membandingkan dana syirkah temporer dengan 

modal disetor penuh pemegang saham pada perbankan syariah. 

2.7 Dewan Pengawas Syariah  

 Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas 

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar 

sesuai dengan prinsip syariah (Rustam, 2013:114). Pengangkatan anggota DPS 

dilaksanakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan 

rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Mekanisme pengangkatan 

anggota DPS adalah sebagai berikut: 

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon 

anggota DPS kepada dewan komisaris. 

2. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, 

dewan komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada direksi. 

3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi 

dewan komisaris, rapat direksi menetapkan calon angggota DPS untuk 

dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

4. Majelis Ulama Indonesia dapat memberikan atau tidak memberikan 

rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi. 

5. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada otoritas atas calon 

anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi MUI. 

6. Otoritas memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS 

dimaksud. 
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7. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota DPS yang telah 

mendapat rekomendasi MUI dan persetujuan otoritas. Pengangkatan 

anggota DPS dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan 

sebelum adanya persetujuan otoritas, maka pengangkatan tersebut baru 

akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh otoritas. 

 Dengan demikian, keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah 

merupakan pembeda antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Tugas dan 

fungsi DPS diatur di dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 

2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah 

Pada Lembaga Keuangan Syariah. Yaitu sebagai berikut (Umam, 2016:42): 

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang 

telah difatwakan oleh DSN. 

2. Fungsi Utama DPS adalah: 

a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit 

usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal 

yang terkait dengan aspek syariah. 

b. Sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan 

usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang 

memerlukan kajian fatwa DSN. 

 Pasal 35 PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah 

menyebutkan bahwa DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasehat 

dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan 
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prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana 

dimaksud meliputi antara lain Umam (2016:43): 

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank 

2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank 

3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional 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 

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

kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya 

 Rustam (2013:416) dewan pengawas syariah melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan bank dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh 

dan/atau yang diminta dari direksi. Pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau 

fungsi kepatuhan dilakukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan 

prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa 

bank. Dalam melakukan pengawasannya anggota DPS dilarang melakukan 

tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh 

BUS dan/atau UUS. 

2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan 

pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS. 
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3. Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada 

laporan pelaksanaan GCG. 

4. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh 

BUS dan/atau UUS. 

 Farook et al. (2011) menyatakan DPS mempunyai peran dalam 

pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena kepatuhan perusahaan 

terhadap prinsip syariah. Lebih lanjut Mukhibad (2018) menjelaskan DPS yang 

menjabat pada beberapa institusi finansial Islam dapat meningkatkan 

pengungkapan informasi karena dapat melakukan perbandingan pada pelaporan 

perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik. 

Sehingga hal ini membuktikan bahwa keberadaan DPS dalam lembaga keuangan 

syariah sangat penting karena dengan adanya DPS bank syariah memperoleh 

jaminan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip syariah tentunya hal 

tersebut akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, 

dan implikasinya bank syariah harus mengungkapkan tanggung jawab sosialnya 

sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholdernya. 

2.8 Dewan Komisaris Independen 

 Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

berada diluar perusahaan. Komisaris independen menurut Rustam (2013:401) 

adalah anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan, baik itu 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan 

dengan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris 

dan/atau anggota direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan 
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saham dengan Bank Umum Syariah. Kesimpulannya, dewan komisaris 

independen merupakan dewan komisaris yang sifatnya independen, tidak 

memiliki hubungan dengan perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan perusahaan. 

 Dewan komisaris independen wajib melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup 

hal-hal sebagai berikut (Rustam, 2013:403): 

1. Dewan komisaris independen wajib melakukan pengawasan atas 

terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS 

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

2. Dewan komisaris independen wajib melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat 

kepada direksi. 

3. Dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan wajib 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BUS. 

4. Dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan dilarang 

terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali 

pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi 

sepanjang kewenangan dewan komisaris independen tersebut ditetapkan 

dalam anggaran dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

5. Dewan komisaris independen wajib memastikan bahwa direksi telah 

menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil 
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pengawasan yang dilakukan oleh otoritas, auditor internal, DPS, dan/atau 

auditor eksternal. 

6. Dewan komisaris independen wajib memberitahukan secara tertulis 

kepada otoritas paling lambat tujuh hari kerja sejak ditemukannya 

pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan 

perbankan, serta kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha 

BUS. 

 Selain memiliki tugas dan tanggung jawab, dewan komisaris independen 

juga memiliki aspek transparansi yang wajib untuk diungkapkan, sebagai berikut 

(Rustam, 2013:405): 

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada BUS yang 

bersangkutan 

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham 

pengendali, anggota dewan komisaris independen lain dan/atau anggota 

direksi 

3. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, dalam laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam 

peraturan otoritas ini. 

 Dalam melakukan pengawasannya anggota dewan komisaris independen 

dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut (Rustam, 2013:405): 

1. Anggota dewan komisaris independen dilarang memanfaatkan BUS 

untuk kepentingan pribadi yang dapat mengurangi aset atau mengurangi 

keuntungan BUS. 
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2. Anggota dewan komisaris independen dilarang mengambil dan/atau 

menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas 

lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut 

tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain, anggota 

dewan komisaris independen, sebagai nasabah BUS, menerima 

penghasilan berupa imbalan dan/atau bagi hasil secara wajar. 

3. Anggota dewan komisaris independen wajib mengungkapkan remunerasi 

dan fasilitas pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance. 

 Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal 

perusahaan yang memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan dan adanya 

peraturan tentang keberadaan dewan komisaris independen akan semakin 

menambah efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Dengan 

demikian akan berpengaruh pada pengendalian dan pengawasan terhadap pihak 

manajemen dalam operasi perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan untuk 

memperoleh legitimasi dari stakeholder melalui pengungkapan tanggung jawab 

sosial dapat diperoleh (Murtadlo & Nuraeni, 2019). 

 Kurniawati & Yaya (2017) berpendapat dewan komisaris independen 

berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Semakin 

tinggi persentase dari anggota yang berasal dari luar perusahaan (dewan komisaris 

independen) tentu fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan akan 

semakin efektif, karena dianggap semakin independen. Hal ini berdampak 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. 

Sifatnya yang independen akan mendorong dewan komisaris independen untuk 
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mengambil keputusan yang lebih objektif, tidak hanya berpihak pada kepentingan 

manajemen namun juga memperhatikan kepentingan seluruh pemangku 

kepentingan. Menurut Khotijah et al. (2019) dewan komisaris independen dapat 

diukur dengan membandingkan jumlah dewan komisaris independen yang 

dimiliki dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu 

 Othman et al. (2009) telah melakukan penelitian mengenai determinant 

of islamic social reporting among top shariah approved companies in bursa 

Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

dewan komisaris independen, profitabilitas, dan tipe industri terhadap islamic 

social reporting disclosure. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif 

dengan populasi sebanyak 100 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek Malaysia. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

dewan komisaris independen dan profitabilitas terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap islamic social reporting disclosure. Kaitannya dengan 

penelitian adalah adanya persamaan variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris 

independen, profitabilitas, dan islamic social reporting disclosure. 

 Penelitian yang dilakukan Lestari (2013) mengenai determinant of 

islamic social reporting in syariah banks. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan islamic social 

reporting. Sampel dalam penelitian ini adalah 18 bank syariah pada tahun 2010-

2011. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

islamic social reporting disclosure yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, umur 
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perusahaan, dan dewan komisaris independen. Kemudian dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap islamic social reporting disclosure. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan Widayuni & Harto (2014) 

bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 36 laporan tahunan bank syariah di Indonesia 

dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan 

signifkan profitabilitas dan leverage terhadap islamic social reporting disclosure. 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah adanya persamaan variabel profitabilitas, 

leverage, dan islamic social reporting disclosure. 

 Khasanah & Yulianto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Islamic 

Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank 

Umum Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

sampel 8 Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan investment account 

holders berpengaruh positif dan signifikan terhadap islamic social reporting 

disclosure. Kemudian dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah tidak 

berpengaruh terhadap islamic social reporting disclosure. Kaitannya dengan 

penelitian adalah adanya persamaan variabel investment account holders yang 

berpengaruh terhadap islamic social reporting disclosure, dan variabel dewan 

pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap islamic social reporting disclosure. 

 Selain itu, penelitian yang dilakukan Peni Nugraheni dan Ristina 

Wijayanti (2017) dengan judul  Analysis of Factors Affecting the Disclosure of 
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Islamic Social Reporting menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

sampel perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) 

tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap islamic social reporting disclosure. Kemudian 

profitabilitas, tipe kepemilikan, surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap 

islamic social reporting disclosure. Kaitannya dengan penelitian ini adalah 

adanya persamaan variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap islamic 

social reporting disclosure dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap islamic 

social reporting disclosure. 

 Selanjutnya penelitian Eksandy & Hakim (2018) yang memiliki tujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan islamic 

social reporting disclosure pada perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian yaitu 8 bank syariah 

yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas dan ukuran  perusahaan terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap islamic social reporting disclosure, sementara leverage tidak 

berpengaruh terhadap islamic social reporting disclosure. Kaitannya dalam 

penelitian adalah adanya persamaan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, 

leverage, dan islamic social reporting disclosure. 

 Selain itu, penelitian ini dukung oleh penelitian Mukhibad (2018) yang 

berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitaif dengan objek 

penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 
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ukuran perusahaan, leverage, ukuran dewan komisaris, dan dewan pengawas 

syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap islamic social 

reporting disclosure, sementara umur perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap islamic social reporting. Kaitannya dengan penelitian adalah 

adanya persamaan variabel ukuran perusahaan, levarage, dewan pengawas 

syariah, dan islamic social reporting disclosure. 

 Kemudian, penelitian Pratama et al. (2018) yang bertujuan untuk 

mengindentifikasi determinan dalam pengungkapan islamic social reporting. 

Sampel penelitian yaitu 44 laporan keuangan dari11 Bank Umum Syariah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan islamic social reporting yaitu, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, leverage, dan dewan komisaris independen. Kaitannya 

dengan penelitian adalah adanya persamaan variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, leverage, dan dewan komisaris independen yang berpengaruh 

terhadap pengungkapan islamic social reporting. 

 Penelitian selanjutnya yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian 

Khotijah et al. (2019) yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Islamic Social Reporting. Sampel dalam penelitian yaitu 58 

perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan jumlah komisaris 

berpengaruh, sedangkan profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh. 

Kaitannya dalam penelitian adalah adanya persamaan variabel ukuran perusahaan 

dan profitabilitas yang digunakan dalam penelitian 
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2.10 Kerangka Berpikir 

2.10.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting Disclosure 

 Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan laba yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik oleh manajemen 

perusahaan. Perusahaan yang berada pada posisi yang menguntungkan akan 

cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunnya. 

Pengungkapan informasi tersebut bertujuan untuk menunjukkan kinerja keuangan 

kepada publik. 

 Teori yang mendasari hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting adalah teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan 

bahwa suatu perusahaan untuk bisa terus berjalan berkelanjutan maka diperlukan 

adanya legitimasi dari masyarakat. Untuk mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat, nilai-nilai perusahaan harus selaras dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat. Selain itu perusahaan juga dituntut untuk memberikan 

kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.  

 Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis hubungan 

profitabilitas terhadap pengungkapan ISR salah satunya yaitu Lestari (2013) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan ISR. Hasil tersebut didukung oleh penelitian-penelitian selanjutnya 

dari Pratama et al.  (2018), Rama & Meliawati (2014),  Widayuni & Harto (2014), 

Anggraini & Wulan (2017) dan Rostiani & Sukanta (2018) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat profit tinggi akan menarik para investor dengan 
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upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta 

stakeholder lainnya dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya.  

 Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

profitabilitas menentukan adanya pengaruh terhadap islamic social reporting 

disclosure. Hal ini dikarenkan profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan yang berada pada 

posisi menguntungkan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas 

dalam laporan tahunnya. Berdasarkan teori legitimasi, untuk mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat maka nilai-nilai perusahaan harus selaras dengan nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satu nilai yang diharapkan masyarakat 

kepada perbankan syariah adalah bank syariah memiliki prinsip keseimbangan 

(tawazun). Perbankan syariah tidak hanya berorientasi profit semata, namun juga 

berorientasi pada kesejahteraan sosial umat di dunia dan di akhirat. Karena 

karakteristik prinsip yang dibangun oleh perbankan syariah berbeda dengan 

perbankan konvensional maka tuntutan masyarakat pun berbeda. 

 Untuk menyeimbangkan tuntutan masyarakat tersebut, maka kinerja 

keuangan perbankan syariah harus sejalan dengan kinerja sosialnya. Jika kinerja 

keuangan perbankan syariah meningkat maka kinerja sosialnya juga harus 

meningkat. Kinerja keuangan salah satunya dapat diukur dengan rasio 

profitabilitas. Profitabilitas yang baik akan mendorong perbankan syariah untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih luas guna menarik perhatian investor atau 

nasabah, serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Salah satu informasi yang 
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diungkap adalah informasi pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai 

dengan karakteristik perusahaan islam (pengungkapan Islamic Social Reporting). 

Berdasarkan analisis teori, serta rujukan penelitian terdahulu penulis beranggapan 

bahwa profitabilitas akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pengungkapan ISR. 

2.10.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting 

Disclosure 

 Ukuran perusahaan (firm size) adalah skala yang dapat digunakan untuk 

menilai besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari 

total asset perusahaan. Selain dengan asset, ukuran perusahaan juga dapat dinilai 

dari total penjualan, nilai pasar saham, total modal serta total tenaga kerja. 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar sumber daya yang 

dimiliki perusahaan, baik itu sumber daya dibidang keuangan, fasilitas ataupun 

sumber daya manusia. Perusahaan yang besar tentu memiliki aktivitas yang lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. Aktivitas inilah yang menyebabkan perusahaan 

memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan 

yang sudah besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam 

laporan tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kinerja perusahaan 

kepada publik. 

 Teori yang melandasi hubungan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan Islamic Sosial Reporting adalah teori legitimasi. Teori legitimasi 

menyatakan bahwa suatu perusahaan untuk bisa terus berjalan berkelanjutan maka 

diperlukan adanya legitimasi dari masyarakat. Untuk mendapatkan legitimasi dari 
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masyarakat, nilai-nilai perusahaan harus selaras dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat. Selain itu perusahaan juga dituntut untuk memberikan 

kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.  

 Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis hubungan 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR. Salah satunya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Rama & Meliawati (2014) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan dalam hal ini adalah bank syariah berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan ISR. Hasil tersebut didukung beberapa penilitian yang 

lain, yaitu Pratama et al. (2018), Mukhibad (2018), Anggraini & Wulan, (2017), 

Khotijah et al. (2019), Lestari (2013), Sunarsih & Ferdiyansyah (2017), dan 

Nugraheni & Wijayanti (2017) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran 

suatu perusahaan semakin besar pula pengungkapan ISR yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. 

 Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan menentukan adanya pengaruh terhadap islamic social 

reporting disclosure. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan merupakan cerminan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar 

pula sumber daya yang dimilik perusahaan baik itu sumber daya di bidang 

keuangan, fasilitas, maupun sumber daya manusia. Tentunya untuk mendapatkan 

sumber daya tersebut perusahaan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

Berdasarkan teori legitimasi semakin besar ukuran suatu perusahaan, tentu besar 

pula tekanan sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh perusahaan. Sehingga, 

perusahaan besar memerlukan upaya yang lebih untuk mendapatkan legitimasi 
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dari masyarakat. Oleh karena itulah, perusahaan besar dalam hal ini adalah bank 

syariah akan terdorong untuk melakukan pengungkapan ISR untuk mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan analisis teori, serta rujukan penelitian 

terdahulu penulis beranggapan bahwa ukuran perusahaan akan memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. 

2.10.3 Pengaruh Leverage terhadap Islamic Social Reporting Disclosure 

 Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan 

perusahaan yang berasal dari utang yang akan berdampak pada kewajiban atau 

beban tetap. Dengan kata lain, leverage merupakan ukuran seberapa besar 

perusahaan dibiayai dari unsur utang dan seberapa besar kemampuan perusahaan 

untuk melunasi pokok pinjaman/utang beserta dengan pembayarannya. Rasio 

leverage mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan 

dana yang dipinjam dari kreditor perusahaan. 

 Teori yang mendasari hubungan leverage terhadap pengungkapan ISR 

adalah teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa suatu perusahaan 

dalam kegiatan operasinya harus mampu memberikan manfaat kepada para 

stakeholdernya. Manfaat yang diberikan dapat berupa pemenuhan hak-hak 

ataupun kebutuhan para stakeholder. Tujuan utama pemberian manfaat ini pada 

dsasarnya adalah terciptanya hubungan yang baik antara stakeholder dan 

perusahaan sehingga tercapai kelangsungan usaha perusahaan. 

 Beberapa penelitian telah mencoba menganalisis pengaruh leverage 

terhadap pengungkapan ISR. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan 

Anggraini & Wulan (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi leverage, 
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maka semakin banyak perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial. Hasil 

penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Mukhibad (2018), Pratama et al. 

(2018) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan ISR. 

 Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

leverage menentukan adanya pengaruh terhadap islamic social reporting 

disclosure. Hal ini dikarenakan leverage merupakan rasio yang menunjukkan 

ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai utang. Semakin tinggi nilai rasio 

utang, semakin tinggi pula jumlah utang yang dimiliki. Tingginya utang yang 

dimiliki menyebabkan tingginya beban tetap perusahaan berupa cicilan dan 

bunga. Hal yang terpenting adalah risiko gagal bayar pun semakin besar. Hal ini 

menyebabkan adanya tuntutan yang lebih besar dari stakeholder baik itu kreditor, 

investor, ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam hal keterbukaan 

informasi yang disajikan, termasuk informasi tentang tanggung jawab sosial 

perusahaan sehubungan dengan bagaimana dampak utang yang dimiliki terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

 Oleh karena itulah sebagai bentuk pemenuhan tuntutan dari para 

stakeholder, bank syariah akan melakukan pengungkapan ISR. Hal ini selaras 

dengan teori stakeholder. Dengan adanya pengungkapan ISR diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan dari para stakeholder sehingga tercapai tujuan utama 

perusahaan yaitu memperoleh kelangsungan usaha (sustainability). Berdasarkan 

analisis teori, serta rujukan penelitian terdahulu penulis beranggapan bahwa 
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leverage akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan ISR. 

2.10.4 Pengaruh Invesment Account Holders terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure 

 Investment Account Holders (IAH) adalah struktur kepemilikan pada 

perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. 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. 

 Teori yang mendasari hubungan Investment Account Holders (IAH) 

terhadap pengungkapan ISR adalah teori stakeholder. Teori stakeholder 

menyatakan bahwa kelangsungan suatu usaha tergantung pada dukungan para 

stakeholdernya, sehingga kegiatan perusahaan bertujuan untuk mencari dukungan 

tersebut. Cara yang digunakan untuk memperoleh dukungan tersebut dapat 

ditempuh dengan perusahaan memberikan manfaat kepada para stakeholder, 

mengakomodir keinginan dan kebutuhan stakeholder, dan sebagainya. 

 Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis hubungan 

investment account holders terhadap pengungkapan ISR. Salah satunya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Yulianto (2015) yang menyatakan 

bahwa IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada 
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perbankan syariah. Hasil yang sama diperoleh pula oleh beberapa peneliti, yakni 

Mais & Lufian (2018), Lidyah et al. (2017), dan Setyawan & Adityawarman 

(2017) yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat pemantauan oleh IAH, 

maka semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perbankan 

syariah.  

 Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

investment account holders menentukan adanya pengaruh terhadap islamic social 

reporting disclosure. Hal ini dikarenakan investment account holders adalah 

struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana 

nasabah. Dengan demikian nasabah juga termasuk kedalam stakeholder 

perbankan syariah. Sehingga nasabah ikut terlibat dalam mempengaruhi 

pengawasan manajemen melalui pemegang saham, karena keuntungan pemegang 

saham berasal dari keuntungan pemanfaatan dana dari nasabah. Berdasarkan teori 

stakeholder bahwa perusahaan akan berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh 

stakeholder serta masyarakat termasuk investor muslim yaitu IAH untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. IAH merupakan stakeholder 

yang lebih mengutamakan pada aspek penerapan prinsip-prinsip syariah dalam 

operasiobal perbankan syariah. IAH lebih tertarik terhadap produk-produk 

pembiayaan syariah dibandingkan dengan menjadi pemegang saham perusahaan. 

Pengaruh IAH akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan prinsip 

dan hukum syariah sehingga berdampak pada tingkat pengungkapan informasi 

yang dilaporkan oleh bank syariah. Berdasarkan analisis teori, serta rujukan 
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penelitian terdahulu penulis beranggapan bahwa Investment Account Holders akan 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. 

2.10.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure 

 Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen ahli hukum 

khusus yang ahli di bidang keuangan Islam serta memiliki pengetahuan fiqh 

muamalah. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran 

kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai sesuai dengan prinsip 

syariah. Dengan adanya DPS diharapkan bank syariah bisa melaukan operasional 

kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN). DPS Inilah yang membedakan antara institusi syariah dengan 

konvensional. 

 Teori yang mendasari hubungan dewan pengawas syariah terhadap 

pengungkapan ISR adalah teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa 

suatu perusahaan untuk bisa terus berjalan berkelanjutan maka diperlukan adanya 

legitimasi dari masyarakat. Untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, nilai-

nilai perusahaan harus selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. 

Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap 

masyarakat dan lingkungan.  

 Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis hubungan 

dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR. Salah satunya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2013) menyatakan bahwa dewan 

pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. 
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Hasil tersebut didukung oleh penelitian-penelitian selanjutnya yaitu penelitian 

Mukhibad (2018) dan Rostiani & Sukanta, (2018) yang menyatakan bahwa 

dengan adanya dewan pengawas syariah maka akan semakin efektif pengawasan 

terhadap prinsip syariah, sehingga manajemen akan melakukan operasi 

perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu dengan adanya dewan 

pengawas syariah dapat mendorong manajemen selaku pelaksana operasi 

perusahaan untuk mengungkapkan Islamic Social Reporting (ISR). 

 Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dewan pengawas 

syariah menentukan adanya pengaruh terhadap islamic social reporting 

disclosure. Hal ini dikarenakan dewan pengawas syariah merupakan lembaga 

independen yang mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip 

syariah, tentunya hal ini sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam 

rangka untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan teori 

legitimasi perusahaan dalam hal ini bank syariah harus bisa menerapkan nilai-nilai 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satu nilai yang 

diharapkan masyarakat kepada bank syariah yaitu kegiatan operasional bank 

syariah harus relevan dengan prinsip-prinsip atau aturan syariah. Tentunya untuk 

melihat apakah bank syariah sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah atau 

belum dibutuhkan lembaga khusus yang mengawasi yaitu dewan pengawas 

syariah. Keberadaan dewan pengawas syariah merupakan pembeda antara 

lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensioanal. 

 Keberadaan dewan pengawas syariah tentunya mempunyai peran dalam 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah di 
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Indonesia karena perusahaan patuh terhadap prisnsip syariah. Sehingga, dengan 

adanya dewan pengawas syariah maka akan semakin efektif pengawasan terhadap 

prinsip syariah. Adanya pengawasan yang efektif maka manajemen dapat 

melakukan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip syariah serta menjalankan 

fungsi bank syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi 

masyarakat. Berdasarkan analisis teori, serta rujukan penelitian terdahulu penulis 

beranggapan bahwa dewan pengawas syariah akan memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. 

2.10.6 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure 

 Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

berada diluar perusahaan. Komisaris independen merupakan anggota dari dewan 

komisaris yang tidak memiliki hubungan, baik itu hubungan keuangan, 

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan pemegang saham 

pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau direksi atau hubungan keuangan 

dan/atau kepemilikan saham dengan bank. Intinya, dewan komisaris independen 

merupakan dewan komisaris yang sifatnya independen, yang bertugas terhadap 

pengawasan pengelolaan perusahaan. 

 Teori yang mendasari hubungan dewan komisaris independen terhadap 

pengungkapan ISR adalah teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa 

suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya harus mampu memberikan manfaat 

kepada para stakeholdernya. Manfaat yang diberikan dapat berupa pemenuhan 

hak-hak ataupun kebutuhan para stakeholder. Tujuan utama pemberian manfaat 
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ini pada dasarnya adalah terciptanya hubungan yang baik antara stakeholder dan 

perusahaan sehingga tercapai kelangsungan usaha perusahaan. 

  Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menganalisis hubungan 

dewan komisaris independen terhadap pengungkapan ISR. Penelitian yang 

dilakukan oleh Pratama et al. (2018) dan Khotijah et al. (2019) yang menyatakan 

bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan ISR pada bank syariah. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris 

independen, pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif pula. Pengawasan 

ini dilakukan agar setiap keuputusan yang diambil dalam pengelolaan perusahaan 

tidak hanya berpihak pada kepentingan manajemen saja, namun juga 

memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. 

 Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

dewan komisaris independen menentukan adanya pengaruh terhadap islamic 

social reporting disclosure. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen 

merupakan salah satu bagian stakeholder yang dimiliki oleh bank syariah. Dewan 

komisaris independen memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan perusahaan, khususnya terhadap dewan direksi. Semakin tinggi 

jumlah dewan komisaris independen, pengawasan yang dilakukan akan semakin 

efektif pula. Pengawasan ini dilakukan agar setiap keputusan yang diambil dalam 

pengelolaan perusahaan tidak hanya berpihak pada kepentingan manajemen saja, 

namun juga memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Inilah 

yang kemudian dapat mempengaruhi bank syariah untuk melakukan 

pengungkapan ISR. 
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 Berdasarkan teori stakeholder, adanya tuntutan dari dewan komisaris 

independen agar perusahaan beroperasi dengan memperhatikan kepentingan 

seluruh pemangku kepentingan, menyebabkan manajemen bank syariah harus 

melakukan upaya-upaya untuk menjawab tuntutan ini. Pengungkapan ISR 

merupakan jawaban dari tuntutan dewan komisaris independen, karena 

pengungkapan ISR mencerminkan sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab 

sosial yang telah dilakukan oleh bank syariah. Dengan demikian, diharapkan akan 

tercipta hubungan yang baik antara dewan komisaris independen yang berakibat 

pada keberlanjutan usaha bank syariah (sustainability). Berdasarkan analisis teori, 

penelitian terdahulu penulis beranggapan bahwa dewan komisaris independen 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. 

2.10.7 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Investment 

Account Holders, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris 

Independen terhadap Islamic Social Reporting Disclosure 

 Islamic Social Responsibility (ISR) atau pelaporan syariah merupakan 

suatu komitmen perusahaan untuk menunjukkan perilaku etis dan kontribusi guna 

pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan, seluruh 

masyarakat serta lingkungan perusahaan dengan berlandaskan nilai-nilai islam 

(Kurniawati & Yaya, 2017). Munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya 

keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga 

muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ISR 

didasarkan pada cara pandang Al-Qur’an bahwa manusia dipercaya sebagai 

khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara seluruh 
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ciptaan Allah SWT. Dengan adanya konsep ISR dapat membantu proses 

pengambilan keputusan bagi para muslim serta membantu perusahaan dalam 

melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan seluruh ciptaan 

Allah SWT. Dalam pengungkapan ISR, banyak aspek atau faktor yang 

mempengaruhi, di antaranya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 

investment account holders, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris 

independen. 

 Teori legitimasi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat maka nilai-nilai perusahaan harus selaras dengan nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat. Salah satu nilai yang diharapkan masyarakat kepada perbankan 

syariah adalah bank syariah memiliki prinsip keseimbangan (tawazun). Untuk 

menyeimbangkan tuntutan masyarakat tersebut, maka kinerja keuangan perbankan 

syariah harus sejalan dengan kinerja sosialnya. Jika kinerja keuangan perbankan 

syariah meningkat maka kinerja sosialnya juga harus meningkat. Kinerja 

keuangan salah satunya diukur dengan rasio profitabilitas. Dimana rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Profitabilitas yang baik akan mendorong perbankan syariah 

untuk mengungkapkan informasi yang lebih bagus guna menarik perhatian 

investor atau nasabah, serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 

  Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang 

bagus, tentunya harus diimbangi dengan sumber daya yang memadai, baik itu 

sumber daya dibidang keuangan, fasilitas, ataupun sumber daya manusia. Dimana 

semakin besar ukuran perusahaan maka sumber daya yang dimiliki juga harus 
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semakin baik. Hal ini yang menyebabkan aktivitas di perusahaan akan berbeda-

beda sesuai dengan ukuran perusahaan yang bersangkutan, biasanya perusahaan 

besar memiliki aktivitas yang lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Aktivitas 

tersebut menyebabkan perusahaan memiliki dampak yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang sudah besar cenderung 

mengungkapkan infromasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. 

 Perusahaan besar tentunya memerlukan modal yang besar pula untuk 

melaksanakan kegiatan operasinya. Modal tersebut biasanya bersumber dari 

modal sendiri ataupun berasal dari utang. Utang inilah yang akan berdampak pada 

kewajiban atau beban tetap. Utang biasanya diukur dengan rasio leverage yaitu 

ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dari unsur utang dan seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk melunasi pokok pinjaman/utang beserta dengan 

pembayarannya. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi biasanya 

akan melakukan pengungkapan informasi keuangan secara lebih luas khususnya 

dalam mengungkapkan ISR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan 

para stakeholder, baik investor maupun investment account holders atau nasabah 

sehingga tercapai tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh kelangsungan usaha 

(sustainability).  

 Kelangsungan usaha sebuah perusahaan tidak lepas dari keberadaan 

stakeholder, baik investor maupun investment account holders. Utamanya 

perbankan syariah, dimana kegiatan operasinya berasal dari dana nasabah. 

Sehingga investment account holders atau nasabah memegang peranan yang 

cukup penting dalam perbankan syariah, meskipun nasabah tidak memiliki hak 
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suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap 

mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang 

saham, karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham berasal dari 

pemanfaatan dana dari nasabah. 

 IAH atau nasabah  merupakan stakeholder yang lebih mengutamakan 

pada aspek penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan 

syariah. Agar bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, maka 

dibentuklah dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah merupakan badan 

independen ahli hukum khusus yag ahli dibidang keuangan Islam serta memiliki 

pengetahuan fiqh muamalah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada 

direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan 

adanya dewan pengawas syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank syariah bahwa operasional bank syariah telah sesuai 

dengan aturan syariah. Keberadaan dewan pengawas syariah tentunya mempunyai 

peran dalam pengungkapan islamic social reporting (ISR) pada perbankan syariah 

di Indonesia karena perusahaan patuh terhadap prinsip syariah. Selain pengawasan 

terhadap pelaksanaan prinsip syariah, bank syariah juga diawasi dari aspek 

pengelolaan perusahaannya. Dalam hal ini yang melakukan pengawasan adalah 

dewan komisaris independen.  

 Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang 

berada diluar perusahaan dan bersifat independen yang bertugas terhadap 

pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen 

tentunya memberikan tuntutan agar perusahaan beroperasi dengan memperhatikan 
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kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga manajemen bank syariah 

melaksanakan pengungkapan ISR untuk menjawab tuntutan dari dewan komisaris 

independen, yang mencerminkan sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial 

yang telah dilakukan oleh bank syariah. Dengan demikian, diharapkan akan 

tercipta hubungan yang baik antara dewan komisaris independen yang berakibat 

pada keberlanjutan usaha bank syariah. Berdasarkan analisis teori serta kerangka 

pemikiran penulis beranggapan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 

investment account holders, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris 

independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap pengungkapan ISR. 

2.11 Hipotesis Penelitian 

 Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020 
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 Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penulis merumuskan tujuh 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1.  Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic Social 

 Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic 

 Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H3. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic Social 

 Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H4. Investment Account Holders berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

 Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

 Indonesia. 

H5. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

 Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

 Indonesia. 

H6. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan 

 terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah 

 di Indonesia. 

H7. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Investment Account 

 Holders, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Independen 

 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

 Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan profitabilitas perusahaan terhadap 

Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin 

baik pula pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap Islamic 

Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini 

berarti semakin besar ukuran bank syariah maka semakin baik pula 

pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan leverage terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti 

semkain tinggi tingkat leverage maka semakin baik pula pengungkapan 

tanggung jawab sosial bank syariah. 

4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan investment account holders 

terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Hal ini berarti rendahnya tingkat investment account holders akan 

mendorong bank syariah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya. 

5. Tidak terdapat pengaruh dewan pengawas syariah terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti 
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tinggi rendahnya tingkat pendidikan dewan pengawas syariah tidak 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. 

6. Tidak terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap Islamic Social 

Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti 

banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. 

7. Terdapat pengaruh positif dan signifikan profitabilitas, ukuran perusahaan, 

leverage, investment account holders, dewan pengawas syariah, dan dewan 

komisaris independen terhadap Islamic Social Reporting Disclosure pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti semakin tinggi 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, investment account holders, 

dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen maka semakin 

baik pula pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. 

5.2 Saran 

Peneliti memberikan saran sebagai bentuk perbaikan untuk penelitian yang 

selanjutnya. Saran bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bank Umum Syariah hendaknya dapat meningkatkan pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) terutama pada tema investasi dan keuangan serta tema 

lingkungan yang pada saat ini masih mengasilkan nilai pengungkapan yang 

rendah, mengingat bank syariah merupakan lembaga keuangan yang 

seharusnya tingkat pengungkapan keuangan dan investasinya lebih luas, 

selain itu hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sosial dari bank 

syariah. 
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2. Pemerintah hendaknya membuat peraturan dan standar khusus yang menjadi 

pedoman pelaksanaan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) bagi 

perbankan syariah di Indonesia, sehingga perbankan syariah dapat 

meningkatkan pengungkapan ISR-nya. 

3. Bagi Dewan Pengawas Syariah, disarankan untuk mempertegas tugas dan 

wewenang terkait pengawas internal syariah perbankan syarah. Untuk 

mengefektifkan serta mengoptimalkan DPS maka disarankan agar DPS 

mengembangkan fungsi pendukung berupa staf yang memadai untuk 

melakukan tugas pengawasan. 

4. Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) di Indonesia masih bersifat 

sukarela (voluntary), oleh karena itu hendaknya Bank Umum Syariah yang 

melakukan pengungkapan ISR diberikan penghargaan atau reward. 

5. Penelitian ini menggunakan content analysis menyebabkan adanya 

subjektifitas penulis dalam menentukan dan mengidentifikasi pengungkapan 

ISR. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan teknik 

lain seperti kuesioner yang langsung diberikan kepada bank syariah, sehingga 

hasil yang didapatkan lebih akurat. 

6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penyempurnaan pada 

faktor non keuangan yaitu variabel dewan pengawas syariah dan dewan 

komisaris independen yang tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

ISR Bank Umum Syariah. 
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