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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan 

berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah 

dan pasar modal syariah. Bank syariah pertama didirikan di Indonesia  

pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karakteristik 

sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil 

memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi 

masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam 

bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari 

kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah 

menyediakan beragam produk serta layanan jasa yang beragam dengan 

skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi 

alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh 

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (OJK, 2017). 

Pasar modal syariah di Indonesia diwujudkan dengan adanya index 

saham syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta islamic index (JII) sebagai 

wadah bagi saham-saham yang memenuhi kriteria syariah di Indonesia. 

Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan 

masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK, 

sedangkan konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid 
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yang tercatat di BEI (BEI, 2018). Daftar Efek Syariah (DES) adalah 

kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di 

pasar modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau Pihak yang disetujui 

Bapepam-LK (OJK, 2017). Harga saham sebuah perusahaan merupakan 

cerminan dari nilai perusahaan tersebut. 

Sebuah perusahaan didirikan untuk memenuhi berbagai tujuan. 

Menurut Retno dan Priantinah (2012) peningkatan nilai perusahaan yang 

tinggi merupakan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Untuk 

memaksimalkan nilai suatu perusahaan diperlukan kerjasama dan 

penyatuan tujuan dari semua pihak. Menurut Arianti dan Putra (2018) nilai 

perusahaan diartikan sebagi citra perusahaan oleh karena itu perusahaan 

dituntut untuk selalu terlihat baik dimata para stakeholder. Untuk 

meningkatkan nilai atau citra perusahaan, salah satu caranya adalah 

dengan menerapkan good corporate governance atau tata kelola 

perusahaan yang baik dan corporate social responsibility atau tanggung 

jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang mana 

merupakan stakeholder perusahaan tersebut.  

Menurut Endraswati (2015) Islamic corporate governance atau 

disebut juga corporate governance dalam Islam merupakan tata kelola 

perusahaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan  dengan melindungi hak dan kepentingan 

semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan Islam dan ketauhidan kepada Allah. Endraswati 
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memaparkan perbedaan antara Islamic corporate governance dan 

corporate governance konvensional adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perbedaan Islamic Corporate Governance  

dan Corporate Governance Konvensional 

 CG dalam Islam CG Konvensional 

Prinsip 
Shiddiq, Amanah, Tablig, 

Fathanah 

Transparansi, Akuntabilitas, 

Responsibility, Fairness (OECD, 

1999) 

Dasar Hukum 
Hukum Al Quran dan 

Hadist 

UU tentang PT, Peraturan 

Bapepam, Peraturan BI, Surat 

Edaran BI 

Struktur 

Rapat Umum Pemegang 

Saham, Dewan komisaris, 

Direksi, Dewan Pengawas 

Syariah (PBI tahun 2009) 

Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan komisaris dan Direksi 

(PBI tahun 2007) 

Mekanisme 

Kontrak kerjasama dan 

meeting/musyawarah 

(Najmuddin, 2011) 

Internal dan eksternal 

(Lukviarman, 2004)   

 

Teori 

Stakeholder Theory 

(Freeman, 1984) Ethics 

Theory (Crane dan 

Matten, 2007)  

 

Agency Theory (Jensen dan 

Meckling, 1976), Stakeholder 

Theory (Freeman, 1984), 

Stewardship Theory (Davis, 

Schoorman, dan Donaldson, 

1997), Resource Dependence 

Theory (Hillman, Canella, dan 

Paetzold (2000),  Political Theory 

(Pound, 1993), Transaction Cost 

Theory (Cyert dan March, 1963)  

Efek 

Pengambilan 

Keputusan  

Stakeholder (Lewis, 

2006) 

 Shareholder (Bhatti dan Bhatti, 

2009) 

Tujuan 
Maqasid Shariah (Hasan, 

2008) 

Memperhatikan kepentingan 

pemegang saham (Bhatti dan 

Bhatti, 2009)   

Sumber: Endraswati (2015) 
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Menurut Al-Suhaibani dan Naifar (2013) tata kelola perusahaan 

dalam Islam berbeda dengan praktek tata kelola perusahaan konvensional 

dalam hal standarisasi aturan, dimana tata kelola perusahaan dalam Islam 

harus berlandaskan syariat Islam yang terdapat pada Qur’an dan Hadits. 

Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, regulator harus mengadopsi 

kebijakan dan praktik yang menghilangkan moral hazard dan penciptaan 

utang dan leverage yang berlebihan.  

Menurut Charles (2012) konsep Islamic corporate governance 

bertujuan untuk membatasi eksploitasi alam ataupun sosial yang dilakukan 

perusahaan. Dewasa ini, banyak perusahaan sadar bahwa kondisi 

keuangan (profit) saja tidak cukup utuk menjamin nilai perusahaan 

tumbuh secara berkelanjutan melainkan perusahaan perlu juga untuk 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Sebagai bukti 

nyata kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan 

diperlukan suatu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2017) menyatakan bahwa 

good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Demikian pula Cahya, Nurudin dan Ikhsan (2017) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Penelitian Arianti (2018) yang meneliti pengaruh good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan menunjukan bahwa  

pengaruh good corporate governance yang diwakili dengan kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan good 
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corporate governance yang diukur dengan kepemilikan institusional dan 

komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian Mutmainah (2015) menyatakan bahwa good corporate 

governance berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Cahya, Nurudin dan Ikhsan (2017) Islamic social 

reporting (ISR) adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan  yang  

tidak hanya memaparkan harapan holistik masyarakat mengenai peran 

perusahaan di masyarakat tetapi juga melaporkan tanggung jawab sosial 

dalam perspektif spiritual. Islamic social reporting (ISR) adalah salah satu 

cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks Islam. ISR 

menyajikan konsep dan praktik akuntansi sesuai dengan Syariah Islam. 

Pembentukan ISR diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

kemajuan ekonomi dan bisnis, serta praktik perdagangan yang lebih jujur 

dan adil terlepas dari praktik bisnis internasional. 

Menurut Rosiana, Arifin dan Hamdani (2015) Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah 

menetapkan item-item untuk Islamic social reporting yang kemudian 

dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti. AAOIFI adalah organisasi 

internasional yang berwenang dalam penetapan standar akuntansi, audit, 

tata kelola perusahaan, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah 

di dunia. Menurut Setiawan (2017) Islamic social reporting index 

merupakan item-item standar corporate social responsibility (CSR) yang 
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ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions (AAOIFI). 

Hasil penelitian yang dilakukan Cahya, Nurudin dan Ikhsan (2017) 

mengungkapkan bahwa Islamic social reporting berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Purnama (2016) yang 

meneliti pengaruh Islamic social reporting positif terhadap nilai 

perusahaan  menunjukan dua hasil yaitu, hasil yang pertama tenaga kerja, 

sosial dan lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan 

hasil yang kedua produk dan jasa serta tata kelola organisasi tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian yang 

dilakukan Ramona (2017) mengungkapkan bahwa corporate social 

responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Uraian diatas menunjukan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan 

dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan 

masih belum seragam, sehingga peneliti memutuskan untuk menguji 

pengaruh Islamic corporate governance index dan Islamic social reporting 

disclosure index terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan Retno  dan Priantinah (2012) dan penelitian 

yang dilakukukan Cahya, Nurudin dan Ikhsan (2017). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah digunakannya Islamic 

corporate governance index dan Islamic governance score untuk 

mengukur variabel corporate governance dan menggungakan Islamic 

social reporting index (indeks ISR) sebagai model pengukuran tanggung 

Pengaruh Islamic Corporate... Dwi Rahmawati Rahayu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



7 
 

jawab sosial perusahaan. Perbedaan lainnya adalah sampel yang 

digunakan, sampel pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang 

menerbitkan laporan keuangannya selama periode 2013-2017. Penelitian 

ini penting dilakukan guna mengetahui pengaruh Islamic corporate 

governance sebagai sebuah tata kelola perusahaan dalam entitas syariah 

dan pengungkapan Islamic social reporting sebagai pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis syariah terhadap nilai 

perusahaan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah? 

1. Apakah Islamic corporate governance index berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah Islamic governance score berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah Islamic social reporting disclosure index  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel dalam penelitian ini adalah Islamic corporate governance 

index, Islamic governance score, Islamic social reporting disclosure 

index dan nilai perusahaan. 

2. Sampel penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 

2013-2017. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Mendapatkan bukti empiris bahwa Islamic corporate governance 

index berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

b. Mendapatkan bukti empiris bahwa Islamic governance score 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

c. Mendapatkan bukti empiris bahwa Islamic social reporting 

disclosure index berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain: 

a. Peneliti 

Menambah wawasan penulis karena mendapat gambaran langsung 

menganai Islamic corporate governance index, Islamic governance 

score dan Islamic social reporting disclosure index serta 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. 

b. Perusahaan 

Menjadi bahan masukan bagi manajemen dalam memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

c. Lingkungan Pendidikan 

Menjadi salah satu referensi untuk pengembangan keilmuan dan 

menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. 
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