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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, perbankan di Indonesia 

dikelompokan menjadi 4 (empat), yaitu (1) Bank Sentral, (2) Bank Umum 

Konvensional, (3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan (4) Bank Umum Syariah. 

Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu perbankan dengan 

sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Bank syariah adalah 

badan usaha berupa bank yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip 

bagi hasil yang sesuai dengan ajaran Islam dan harus sesuai dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional (Dewi, 2016). 

Menurut data statistik perbankan syariah Indonesia tahun 2017 yang 

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) volume usaha perbankan syariah 

yang terdiri atas total aset, total dana pihak ketiga dan total pembiayaan terus 

mengalami peningkatan. Total aset pada tahun 2016 sebesar Rp. 356.504 Miliar, 

meningkat menjadi Rp. 424.181 Miliar pada tahun 2017. Total dana pihak ketiga 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 279.335 Miliar, meningkat menjadi Rp. 334.719 

Miliar pada tahun 2017. Sementara itu, pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 

248.007 Miliar, meningkat menjadi Rp. 285.695 Miliar pada tahun 2017. Selain 

itu laba bersih pada tahun 2017 mencapai Rp. 3.081 Miliar (Bank Indonesia, 

2017). 
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Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan volume usaha perbankan 

syariah yang begitu pesat, membuat regulasi perbankan syariah diperketat. Bank 

syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus mengikuti aspek kepatuhan 

terhadap prinsip dan syariat Islam. Salah satu bentuk kepatuhan bank syariah 

terhadap prinsip-prinsip Islam yaitu dengan mengungkapkan dan melaporkan 

tanggungjawab sosialnya atau biasa disebut dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR) (Taufik dkk, 2015). 

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan kinerja sosial 

di perbankan syariah, saat ini dibahas mengenai Islamic Social Reporting Index. 

Islamic Social Reporting Index muncul karena adanya keterbatasan dalam 

pengungkapan laporan sosial konvensional yang hanya berfokus kepada aspek 

material dan moral. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka khusus untuk 

pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan 

menjadikan aspek spiritual sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggungjawab 

sosial perusahaan, karena para pembuat keputusan muslim memiliki ekspektasi 

agar perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela guna membantu 

dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka, sehingga akhirnya disusun 

kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang dapat membantu 

perusahaan melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat dan lingkungan 

(Othman dan Thani, 2010). 

Pada saat ini Islamic Social Reporting tidaklah bersifat sukarela 

(voluntary), melainkan kewajiban beberapa entitas untuk melaksanakannya. Hal 

tersebut diatur dalam Undang-undang No.40 pasal 74 tahun 2007 tentang 
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Undang-undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Institusi regulasi 

Internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing of Islamic Financial 

Institution) telah membuat standar dalam pengungkapan tanggungjawab sosial 

Bank Syariah dengan menggunakan Islamic Social Reporting (Taufik dkk, 2015). 

Pengungkapan ISR terdiri dari enam tema, yaitu keuangan dan investasi, 

produk/jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan 

(Othman dan Thani, 2010). 

Penerapan ISR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas 

maupun kualitas. Salah satunya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, 

sepanjang tahun 2016 ISR Bank Muamalat terus mengembangkan dan 

menjalankan program Sekolah Prestasi Muamalat. Program ini bertujuan untuk 

membantu pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) 

Indonesia baik dari sisi akademis maupun rohani. Beberapa kota besar yang 

menjadi pelaksanaan program Sekolah Prestasi Muamalat antara lain Padang, 

Mataram, Pontianak, Lampung, Bandung dan Yogyakarta (Awaldi, 2017). 

Berbagai penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang diproksikan dengan indeks 

Islamic Social Reporting telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015) menyatakan  

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting. 

Akan tetapi menurut Purba dan Yadnya (2015) menyatakan bahwa ukuran 
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perusahaan berpengaruh secara positif terhadap Islamic Social Reporting. Hal 

yang sama juga di ungkapkan oleh Rosiana dkk (2015), Umiyati dan Baiquni 

(2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

Islamic Social Reporting. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

Perusahaan yang lebih besar akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak 

eksternal untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya secara luas 

dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Sedangkan untuk profitabilitas, suatu 

perusahaan yang memiliki profit lebih besar harus lebih aktif melaksanakan CSR. 

Namun, pada kenyataannya beberapa perusahaan dengan profit besar tidak 

melakukan CSR dengan baik (Amran dan Devi, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dkk (2015) menyimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting. Akan tetapi 

penelitian yang dilakukan oleh Taufik dkk (2015) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. Hal yang 

sama juga di ungkapkan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015)  yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. 

Faktor lain yang mempengaruhi Islamic Social Reporting adalah Leverage 

dan Islamic Governance Score. Rasio leverage akan menunjukan seberapa jauh 

kemampuan perusahaan dalam melunasi pembayaran semua hutang, baik hutang 

jangka panjang maupun jangka pendek, serta kenaikan bila mengalami likuidasi 

(Sartono, 2010). Penelitian Taufik dkk (2015) menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap Islamic Social Reporting. Hal ini berbeda pendapat 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dkk (2015), Umiyati dan Baiquni 

(2018) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap Islamic 

Social Reporting. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan 

Sisdyani (2015) juga menyimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

Islamic Social Reporting. 

Sementara itu Islamic Governance Score (IGS) merupakan proksi dari 

karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) No.30/POJK 05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik 

bagi perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah 

merupakan bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi 

pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan 

prinsip syariah. Dalam hal ini diukur dari keberadaan anggota dewan pengawas 

syariah, jumlah dewan pengawas syariah, cross membership, latar belakang 

pendidikan serta pengalaman atau reputasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dkk (2015) menyatakan bahwa 

Islamic Governance Score tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Taufik dkk (2015) menyatakan bahwa 

Islamic Governance Score tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting. 

Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati dan Eskadewi 

(2012) menunjukan bahwa Islamic Governance Score berpengaruh positif 

terhadap Islamic Social Reporting. 

Penelitian ini kembali menguji mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap Islamic Social Reporting (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia. 
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Dan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Taufik dkk (2015) yang, 

menguji pengaruh Islamic Governance Score, Leverage dan Profitabilitas 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank umum syariah di 

Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) sampel 

penelitian terdahulu menggunakan laporan Bank Umum Syariah pada periode 

2010-2013 sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan Bank 

Umum Syariah pada periode 2013-2017 karena, dengan ditambahnya periode 

penelitian diharapkan tetap berpengaruh terhadap ISR. (2) dalam penelitian ini 

menambahkan variabel Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen karena, 

pengungkapan ISR akan melihat terlebih dahulu melihat besar kecilnya 

perusahaan.  

Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat penelitian terdahulu 

masih terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap variabel yang diuji, serta 

menyesuaikan fenomena perbankan syariah di Indonesia yang meningkat. 

Penelitian ini juga memberikan informasi kepada perbankan syariah untuk dapat 

meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR)? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR)? 

3. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR)? 

4. Apakah Islamic Governance Score berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai adalah. 

1. Memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

2. Memperoleh bukti empiris bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

3. Memperoleh bukti empiris bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

4. Memperoleh bukti empiris bahwa Islamic Governance Score berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting 

pada bank syariah di Indonesia. Serta untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi 

bank syariah yang ada di Indonesia agar dapat melakukan tanggungjawab 

sosialnya dengan membuat Islamic Social Reporting sesuai dengan prinsip 

syariah.  

3. Bagi Investor dan Kreditor 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi investor dan 

Kreditor dalam pengambilan keputusan investasi maupun keputusan memberikan 

kredit. 

4. Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan refrensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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