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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori  

1. Teori Legitimasi  

Daniri (2008) menjelaskan bahawa teori legitimasi sangat bermanfaat 

dalam menganalisis perilaku organisasi. Legitimasi adalah hal yang penting bagi 

organisasi sehingga batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma, nilai-

nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis 

perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu, meskipun 

perusahaan mempunyai kebijaksanaan operasi dalam batasan institusi, kegagalan 

perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan norma ataupun adat yang diterima 

oleh masyarakat, akan mengancam perusahaan secara sumber daya serta 

mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 

Corporate Social Reporting (CSR) 

Menurut Daniri (2008) Corporate Social Reporting (CSR) dapat 

didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan terhadap para 

strategi stakholdernya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah 

kerja dan operasinya. Sedangkan menurut Fitria dan Hartanti (2010) penilaian atas 

kinerja sosial (CSR) suatu perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa format 

diantaranya:  

1. Islamic Social Reporting (ISR) (diterbitkan oleh AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). 

Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Trianto, FEB 2019



10 
 

2. Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines (diterbitkan 

oleh Global Reporing Intiative (GRI)). 

3. Organization for Economic Coorperation and Development Guidelines for 

multinational enterprise (diterbitkan oleh Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD)). 

4. Social Accounability 8000 (diterbitkan oleh Social Accounability Inernational). 

5. AA 1000 for Auditing and assurance process (diterbitkan oleh accountability, 

sebuah organisasi membership internasional). 

6. Sistem manajemen lingkungan (ISO, 14001, EMAS). 

7. Global Compact dan United Nation Norms (diterbitkan oleh United Nation). 

8. Greenhouse gas Protocol (diterbitkan oleh World Business Council for     

Sustainable Development (WBCSD) dan World Resources Institute.  

 

2. Islamic Social Reporting (ISR) 

Islamic Social Reporting (ISR) yaitu indeks yang berisi komplikasi item-

item standar CSR yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lanjut 

oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh 

suatu entitas Islam (Fitria dan Hartanti, 2010). Item-item tersebut diantaranya 

yaitu tema pembiayaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema 

masyarakat, tema lingkungan dan tema tata kelola perusahaan (Othman dan 

Thani, 2010).  

 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Trianto, FEB 2019



11 
 

3. Ukuran Perusahaan  

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Perusahaan yang lebih besar dapat lebih bertahan dari pada perusahaan yang lebih 

kecil, karena perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang besar. 

Dengan semakin besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka 

perusahaan tersebut akan lebih banyak berhubungan dengan stakeholder, sehingga 

diperlukan pengungkapan yang lebih besar, termasuk pengungkapan 

tanggungjawab sosial (Kamil dan Herusetya, 2012). 

4. Profitabilitas  

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, serta melihat keefektifan manajemen perusahaan untuk 

mengungkapkan tanggungjawab sosialnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga 

pengungkapan yang lebih luas akan dilakukan oleh sebuah perusahaan (Sunarsih 

dan Ferdiyansyah, 2017). 

5. Leverage 

Rasio leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan 

terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

modal maupun aset. Semakin tinggi tingkat leverage maka akan semakin besar 

kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan 

akan berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi (Harahap, 2015). 
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6. Islamic Governance Score 

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

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

direksi serta mengawasi kegiatan bank agar menurut ketentuan GCG (Good 

Corporate Governance) yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak dua orang (Bank Indonesia, 2009). 

Adanya dewan pengawas syariah ini merupakan sebuah upaya untuk 

meningkatkan Corporate Governance pada institusi syariah. Dewan pengawas 

syariah terdiri dari ahli utama yang mengerti akan hukum Islam, namun dalam 

praktiknya dewan pengawas syariah juga terdiri dari orang-orang yang ahli dalam 

ekonomi Islam. Fungsi utama dewan pengawas syariah yaitu mengarahkan, 

meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah serta harus memastikan bahwa 

bank syariah telah berjalan sesuai dengan hukum Islam (Taufik dkk, 2015). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Islamic Social Reporting dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan 

Islamic Governance Score telah banyak diteliti oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya. Tabel 2.1 menunjukan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi islamic social reporting. 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil penelitian 

1. Umiyati dan 

Muhammad 

Danis Baiquni, 

2018 

Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Leverage terhadap 

Islamic Social Reporting. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap 

Islamic Social Reporting. 

Sementara Profitabilitas dan 

Leverage tidak berpengaruh 

terhadap Islamic Social 

Reporting. 

2. Puji Lestari, 

2013 

Determinants Of Islamic 

Social Reporting in 

Syariah Banks: Case of 

Indonesia. 

Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas mempunyai 

pengaruh terhadap ISR. 

Sementara umur perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap 

ISR. 

3. Uun Sunarsih 

dan 

Ferdiyansyah, 

2017 

Determinants of the 

Islamic Social Reporting 

Disclosure. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR.  

Profitabilitas berpengaruh 

terhadap ISR 

4. Taufik, Marlina 

Widianti, dan 

Rafiqoh, 2015 

Pengaruh Islamic 

Governance Score, 

Leverage dan 

Profitabilitas terhadap 

Islamic Social Reporting 

Index. 

Profitabilitas dan Leverage 

berpengaruh positif terhadap 

Islamic Social Reporting. 

Sementara Islamic 

Governance Score 

berpengaruh terhadap 

Islamic Social Reporting. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil penelitian 

5. Rita Rosiana, 

Bustanul 

Arifin dan 

Muhamad 

Hamdani, 2015 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

profitabilitas, Islamic 

Governance Score dan 

leverage terhadap  

pengungkapan ISR. 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. 

Profitabilitas, Islamic 

Governance Score dan  

Leverage tidak berpengaruh 

terhadap Pengungkapan ISR 

6. Pradnyani dan 

Sisdyani, 2015 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage 

dan Ukuran Dewan 

komisaris Pada 

pengungkapan 

Tanggungjawab Sosial 

perusahaan. 

 

Ukuran Perusahaan dan 

Leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial 

Perusahaan. Semenatara 

Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial 

perusahaan.  

7. Akhmad 

Kamil dan 

Antonius 

Herusetya, 

2012 

Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan terhadap 

Luas Pengungkapan 

Kegiatan Corporate 

Social Responsibility.  

Variabel Size, berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan 

CSR dengan menggunakan 

indeks GRI. Leverage 

berpengaruh negatif terhadap 

CSR dengan menggunakan 

indeks GRI 

8.  Dwi Sudaryati, 

dan Yunita 

Eskadewi, 

2012 

Pengaruh Corporate 

Governance terhadap 

tingkat Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility. 

Islamic Governance dan 

Variabel Kontrol Ukuran 

Perusahaan memiliki pengaruh 

positif yang signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan 

CSR.  

9. Fatin Nabilah, 

Maslichah dan 

Afifudin, 2018 

Pengaruh Islamic 

Governance Score, 

Leverage, Profitabilitas 

dan Size terhadap 

Islamic Social 

Reporting Index. 

Islamic Governance Score 

tidak berpengaruh terhadap 

Islamic Social Reporting Index. 

Sementara Profitabilitas, 

Leverage dan Size berpengaruh 

negatif terhadap Islamic Social 

Reporting Index. 

10. Rohana 

Otman, Azlan 

Md Thani dan 

Erlane K 

Ghani, 2009 

Determinants of Islamic 

Social Reporting among 

top shariah approved 

compaines in bursa 

malaysia 

Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Islamic Social 

Reporting. 
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C. Kerangka Pemikiran 
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 Variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting. Semakin besar keuntungan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, 

maka akan semakin besar manajer dalam mengungkapkan informasi sosial 

perusahaan. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting adalah semakin besar total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan CSR untuk 

mempertahankan kelangsungan perusahaan (Widyawati dan Raharja, 2012). 

 Kamil dan Herusetya (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

leverage, perusahaan akan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk 

mengungkapkan informasi sosial. Oleh sebab itu, leverage berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Islamic Governance Score 

Islamic Social 

Reporting (Y) 

 

Islamic 

Governance 

score (X4) 

 Ukuran 

Perusahaan    

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

Leverage       

(X3) 
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berpengaruh positif  terhadap Islamic Social Reporting, semakin banyak dewan 

pengawas syariah maka akan semakin bagus kinerja dari perbankan syariah dalam 

menjalankan operasi usahanya. 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting (ISR). 

Ukuran Perusahaan menggambarkan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar memiliki pembiayaan, fasilitas 

dan sumberdaya manusia yang lebih banyak untuk mengungkapkan 

tanggungjawab sosial dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sehingga akan 

memperhatikan lingkungannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan (Othman dkk, 2009).  

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Rosiana dkk (2015), 

Kamil dan Herusetya (2012), Sudaryati dan Eskadewi (2012) dan Nabilah dkk 

(2018), yang menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu 

diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic 

Social Repoting (ISR). 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting (ISR).  

Horne dan Wachowichz (2013) menyebutkan bahwa Return on Assets 

(ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan seluruh aset 
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yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA maka perusahaan memiliki peluang yang 

besar pula untuk meningkatkan pertumbuhannya. Semakin banyaknya keuntungan 

yang diperoleh suatu perusahaan tersebut maka perusahaan dapat menanggung 

biaya lebih tinggi untuk membuat pengungkapan laporan sosial yang lebih luas 

sehingga nilai-nilai sosial terhadap masyarakat dapat terpenuhi.  

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Lestari (2013), Iqbal dkk 

(2015), Pradnyani dan Sisdyani (2015), Taufik dkk (2015) dan Nabilah dkk 

(2018), yang menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu diatas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

3. Pengaruh Leverage terhadap Islamic Social Reporting (ISR). 

Rasio leverage menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

pembayaran semua hutang, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek, 

atau kenaikan bila mengalami likuidasi (Sartono, 2010). Perusahaan yang 

mempunyai leverage tinggi mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 

informasi kreditnya. Semakin tinggi tingkat leverage maka akan semakin besar 

kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan 

akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang 

dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi beberapa biaya, termasuk biaya 

untuk kegiatan ISR, akibatnya hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar 

tidak dapat terpenuhi (Taufik dkk, 2015). 
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Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Kamil dan Herusetya 

(2012) dan Nabilah dkk (2018), yang menemukan bukti empiris bahwa rasio 

leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan 

analisis dan penelitian terdahulu diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H3: Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR). 

4. Pengaruh Islamic Governance Score terhadap Islamic Social Reporting 

(ISR). 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.30/POJK.05/2014 

Islamic Governance Score (IGS) merupakan proksi dari karakteristik dewan 

pengawas syariah yang diukur dari keberadaan anggota dewan pengawas syariah, 

jumlah dewan pengawas syariah, cross membership, latar belakang pendidikan 

serta pengalaman atau reputasi. Adanya dewan pengawas syariah ini merupakan 

sebuah upaya untuk meningkatkan Corporate Governance dan meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap masyarakat sekitar (Nabilah dkk, 2018). 

Teori tersebut didukung oleh hasil Penelitian Sudaryati dan Eskadewi 

(2012), Taufik dkk (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa Islamic 

Governance Score mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. 

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: Islamic Governance Score berpengaruh positif terhadap pengungakapan 

Islamic Social Reporting (ISR). 
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