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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut dengan CSR 

(Corporate Social Responsibility) semakin tahun semakin menjadi sorotan 

penting karena konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis suatu 

perusahaan. Corporate Social Responsibility semakin tahun mengalami 

kemajuan baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian 

pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang 

digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan 

(Mulia, 2009). 

Berbagai perusahaan telah mengalami perkembangan yang signifikan 

khususnya industri perbankan syariah terutama di negara yang penduduknya 

mayoritas muslim seperti negara Indonesia. Perkembangan yang nampak 

tidak hanya bertambahnya perbankan syariah tetapi jumlah nasabah serta 

keinginan nasabah untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat islam. 

Pada perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk 

dibicarakan mengingat beberapa faktor yaitu, perbankan syariah berdasarkan 

syariah yang beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggung jawab 

sosial serta adanya prinsip atas ketaatan perintah Allah dan Khalifah 

(Setiawan dkk, 2016). 

Dengan adanya perkembangan dalam perbankan syariah di Indonesia 

menimbulkan permintaan dari masyarakat untuk perbankan syariah 
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menunjukkan identitas diri sebagai perbankan syariah yang peduli tehadap 

lingkungan sosial. Terkait dengan permintaan tentang pengungkapan 

tanggung jawab sosial di perbankan syariah. Islamic Social Reporting 

merupakan perluasan pelaporan sosial yang didalamnya sudah disisipkan 

nilai-nilai sesuai syariat islam (Nugraheni dan Yuliani, 2017). 

Studi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

bank syariah masih sangat terbatas. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ningrum dkk (2013) menunjukan bahwa kepemilikan institusional dan 

ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting. Sedangkan satu variabel lainnya yaitu kinerja 

keuangan tidak berpengaruh dalam pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social 

Reporting salah satunya adalah kinerja keuangan merupakan baik buruknya 

keadaan keuangan yang mencerminkan prestasi kerja pada suatu periode 

tertentu. Dengan kinerja keuangan yang semakin tinggi akan mengakibatkan 

upaya dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang semakin luas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2013) dan Rahayu (2010) 

menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial, berbeda dengan penelitian Othman dkk 

(2009) dimana kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 
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Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Islamic Social Reporting 

adalah kepemilikan institusional. Semakin banyak saham yang beredar pada 

institusi-institusi lain maka pengungkapan tanggung jawab sosial akan lebih 

diperhatikan. Penelitian yang dilakukan Mahdalena (2017) membuktikan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting. Berbeda dengan penelitian Ningnrum (2013) dan 

Hastuti (2011) yang menyatakan variabel kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. 

Faktor selanjutnya adalah likuiditas. Kemampuan suatu perusahaan 

dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Semakin 

meningkatnya likuiditas maka manajer akan melakukan pengungkapan yang 

lebih terhadap risiko yang akan dihadapinya. Penelitian yang dilakukan 

Sulistyawati dkk (2016) menunjukan hasil penelitian variabel likuiditas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berbeda 

dengan penelitian Astuti (2013) dan Verawaty dkk (2016) yang menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

Faktor yang terakhir yaitu Islamic Governance Score. Sebuah konsep 

menekankan pentingnya mengenai hak pemegang saham untuk memperoleh 

informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Maka semakin besar Islamic 

Governance Score akan semakin luas pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya. Penelitian yang sudah dilakukan Charles (2012) serta Sudaryati 

dan Eskadewi (2012) menunjukan hasil bahwa Islamic Governance Score 
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memiliki pengaruh positif terhadap penungkapan tanggung jawab sosial. 

Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabilah dkk 

(2012) dimana Islamic Governance Score tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Faktor-faktor tersebutlah yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian-penelitian sebelumnya masih 

belum konsisten, membuat peneliti ingin meneliti kembali tentang kinerja 

keuangan, kepemilikan institusional, likuiditas dan Islamic Governance Score 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Penelitian  ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan Ningrum dkk 

(2013) yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan 

institusional dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting. Untuk memberi pembeda penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu: 

(1) terletak pada tahun penelitian, dimana penelitian terdahulu mengambil  

pada tahun 2010 – 2012 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2013 – 

2017. 

(2) pada penelitian ini mengubah indikator perhitungan kinerja keuangan 

Return On Asset  (ROA) dengan Return On Equity (ROE) dikarenakan 

equity suatu perusahaan merupakan bagian dari asset perusahaan, serta 

mengganti variabel ukuran dewan pengawas syariah dengan variabel 

Islamic Governance Score dengan alasan variabel ukuran dewan pengawas 

syariah sudah tercangkup dalam penelitian Islamic Governance Score dan 
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menambah variabel likuiditas untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

dapat melunasi kewajiban kewajibannya.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Islamic 

Social Seporting? 

4. Apakah islamic governance score berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diketahui dalam perumusan 

masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa kinerja keuangan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 
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4. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Islamic Governance Score 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dituliskan, maka diharapkan dapat 

memberi manfaat yang baik diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai kinerja sosial bank umum syariah di Indonesia dan 

pengetahuan mengenai Islamic Social Reporting. 

2. Bagi Perbankan Syariah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan serta memberikan masukan dan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan bagi perusahaan terutama dalam hal pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi para 

peneliti lainnya di bidang akuntansi untuk melakukan penelitian yang 

tidak hanya terbatas pada aspek financial perusahaan, tetapi juga dalam 

aspek tanggung jawab sosial. 
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