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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan 

institusional, likuiditas dan Islamic Governance Score terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank umum syariah di 

Indonesia Tahun 2013-2017 membutuhkan kajian teori sebagai berikut : 

1. Teori legitimasi 

Teori legitimasi merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi 

terhadap batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta 

reaksinya sehingga mendorong organisasi supaya berperilaku dengan 

memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori 

legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenan dengan tekanan 

dari lingkugan sekitarnya, seperti tekanan sosial, tekanan politik maupun 

tekanan ekonomi (Verawaty dkk, 2016). 

Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu perusahaan harus 

berkelanjutan dalam meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku disekitar 

lingkungan sosial tempat perusahaan menjalankan visi dan misinya kepada 

masyarakat. Untuk menggambarkan hasil tanggung jawab lingkungan 

perusahaan menggunakan laporan tahunan, sehingga mereka dapat 

diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat 
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tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan serta dapat 

mendorong atau membantu investor dalam melakukan keputusan investasi. 

2. Teori Stakeholder 

Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan dalam perusahaan 

yang menginginkan informasi financial dan non-financial suatu 

perusahaan. Menurut teori stakeholder bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentigan sendiri, tetapi juga untuk 

memberi manfaat bagi stakeholder-nya ( pemegang saham, kreditur, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya). Stakeholder muslim mengaharapkan perusahaan 

mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariahnya, sehingga 

membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum islam (Verawaty dkk, 

2016). 

Dukungan yang diberikan stakeholder sangat penting bagi 

keberadaan suatu perusahaan. Tujuan dari suatu perusahaan adalah 

seimbang dengan konflik antara stakeholder. Pengungkapan Islamic Social 

Reporting bagi perusahaan sangatlah penting, karena para stakeholder 

perlu melakukan evaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan 

melakukan perannya sesuai keinginan stakeholder, sehingga menuntut 

adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan Islamic Social Reporting 

yang telah dilakukan (Verawaty dkk, 2016). 
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3. Islamic Social Reporting 

Menurut Ningrum dkk (2013) Islamic Social Reporting adalah 

bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi 

kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak 

mengabaikan kemampuan dari pada perusahaan yang sesuai dengan 

prinsip Islam. Indek ISR merupakan indeks yang mengukur tingkat 

pengungkapan sosial yang sesuai prinsip syariah dengan menggunakan 

laporan tahunan oleh perusahaan. Islamic Social Reporting terdiri atas 

item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Institusions) dan kemudian 

dikembangkan ulang oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang 

seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. 

4. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu penilaian tingkat produktivitas dan 

efisiensi atas dasar laporan keuangan dan laporan manajemen yang 

mencerminkan pencapaian perusahaan. Perusahaan yang sedang berada 

pada posisi untung akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih 

luas dalam laporan tahunannya Widiawati (2012). Dalam memperoleh laba 

keuangan dapat diketahui melalui profitabilitas dengan kinerja keuangan 

perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat diukur melalui beberapa rasio 

salah satunya adalah Return On Equity (ROE).  
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5. Kepemilikan Institusional 

Salah satu bagian lain dari mekanisme corporate governance adalah 

kepemilikan institusional. Institusi memiliki kemampuan dan kesempatan 

untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar lebih fokus terhadap 

nilai perushaan dengan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. 

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahan yang dimiliki oleh 

perusahaan lain didalam maupun luar negri serta saham pemerintah 

maupun saham luar negri Mahdalena (2017). 

6. Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

islamic social reporting. Likuiditas merupakan suatu kemampuan 

perusahaan dalam membiayai liabilitas jangka pendeknya Elzahar dan 

Hussainey (2012). Likuiditas dapat diwakilkan dengan membandingkan 

total aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan total liabilitas jangka 

pendek. Semakin meningkatnya tingkat likuiditas maka akan dilakukan 

pengungkapan yang lebih oleh manajer mengenai resiko yang dihadapinya 

dalam laporan keuangan Verawaty dkk (2016).  

7. Islamic Governance Score   

Islamic Governance Score merupakan proksi dari dewan pengawas 

syariah. Melihat dari aturan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) No.30/PJOK/.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa “Dewan 

Pengawas Syariah merupakan bagian dari organ perusahaan yang 
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mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan 

kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah”. Dalam peraturan 

tersebut pada pasal 40 dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib 

menjalankan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 

1 (satu) tahun Nabilah dkk (2012). 

 
B. Penelitian Terdahulu 

Sebagai tolok ukur penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan hasil dari beberapa 

penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Tabel 2.1 Daftar Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1.  Ningrum, 
Fachrurrozie, dan 
Jayanto (2013) 

Variabel independen: 
Kinerja Keuangan, 
Kepemilikan 
Institusional dan 
Ukuran Dewan 
Pengawas Syariah. 
Variabel dependen: 
Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

Hasil penelitian 
menunjukan 
variabel kinerja 
keuangan 
berpengaruh negatif, 
serta variabel 
kepemilikan 
institusional dan 
ukuran dewan 
pengawas syariah 
berpengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan ISR 
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Lanjutan Tabel 2.1 Daftar Tabel Peneltian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

2.  Mahdalena (2017) Variabel independen: 
Komposisi Dewan 
Komisaris Independen, 
Ukuran Dewan 
Pengawas Syariah, 
Ukuran Komite Audit 
Dan Kepemilikan 
Institusional. 
Variabel dependen: 
Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility 

Variabel komposisi 
dewan komisaris 
independen dan 
kepemilikan 
institusional tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan CSR 
dengan indeks ISR, 
sedangkan variabel 
dewan pengawas 
syariah dan ukuran 
komite audit 
berpengaruh positif 
terhadap 
penungkapan CSR 
dengan 
menggunakan 
indeks ISR  

3.  Othman, Thani dan 
Ghani (2009) 

Variabel independen: 
ukuran perusahaan, 
profitabilitas dan 
komposisi dewan. 
Variabel dependen: 
Islamic Social Reporting 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
tiga variabel yang 
ditunjuk 
menunjukan 
pengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan ISR 
diantaranya yaitu 
variabel ukuran, 
profitabilitas dan 
komposisi dewan. 
Namun jenis industri 
bukanlah penentu 
untuk pengungkapan 
ISR. 

 

 

 

 Pengaruh Kinerja Keuangan... Kartika Dinda Pratama, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



 

13 
 

Lanjutan Tabel 2.1 Daftar Tabel Peneltian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

4.  Ramadhani (2016) Pengaruh Ukuran 
Perusahaan, 
Profitabilitas, 
Leverage dan Ukuran 
Dewan Pengawas 
Syariah Terhadap 
Pengungkapan Islamic 
Social Reporting 

Hasil penelitian 
menunjukan 
variabel ukuran 
perusahaan, 
leverage, dan 
ukuran dewan 
pengawas syariah 
berpengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan 
Islamic Social 

Reoporting. Berbeda 
dengan variabel 
profitabilitas dimana 
hasil penelitian 
menunjukan tidak 
adanya pengaruh 
dari variabel 
profitabilitas 
terhadap 
pengungkapan ISR 

5.  Sudaryati dan 
Eskadewi (2012) 

Pengaruh Corporate 
Governance Terhadap 
Tingkat 
Pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility di 
Bank Syariah 

Variabel Islamic 

Governance dan 
ukuran perusahaan 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR, 
serta kondisi 
masyarakat sekitar 
mampu 
mempengaruhi 
pengungkapan CSR, 
sedangkan proporsi 
IAH (Investment 

Account Holder) 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
pengungkapan CSR   
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Lanjutan Tabel 2.1 Daftar Tabel Peneltian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

6.  Rahayu dan Cahyati 
(2014) 

Variabel independen: 
ukuran dewan 
pengawas syariah, 
jumlah rapat DPS, 
ukuran perusahaan, 
profitabilitas dan 
leverage. 
Variabel dependen: 
Corporate Social 

Responsibility 

Hasil penelitian ini 
mengungkapkan 
bahwa ukuran 
dewan pengawas 
syariah, jumlah 
rapat DPS, ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas dan 
leverage tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan CSR. 
Hanya sau variabel 
yang berpengaruh 
positif terhadap 
pengungkapan CSR 
pada penelitian ini 
yaitu ukuran dewan 
komisaris. 

7.  Taufik, Widianti dan 
Rafiqoh (2015) 

Variabel independen: 
Islamic Governance 

Score, Leverage dan 
Profitabilitas 
Variabel dependen: 
Islamic Social 
Reporting Index  

Sebagian besar 
Islamic Governance 

Score, leverage 

berpengaruh negatif 
terhadap indeks 
Islamic social 

reporting, sementara 
profitabilitas 
berpengaruh positif 
terhadap Islamic 

Social Reporting 
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Lanjutan Tabel 2.1 Daftar Tabel Peneltian Terdahulu 

No Nama Peneliti Varaiabel Hasil Penelitian 

8.  Nugraheni dan 
Yuliani (2017) 

Variabel independen: 
Corporate Governance 

Variabel dependen: 
Islamic Social 

Reporting 

Hasil penelitian 
menunjukan jumlah 
anggota dan jumlah 
rapat komite 
remunerasi dan 
nominasi yang 
berpengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan ISR, 
sementara rangkap 
jabatan dan jumlah 
anggota DPS, 
kepemilikan 
institusional tidak 
berpengaruh terhada 
pengungkapan ISR 

9.  Astuti (2013) Variabel independen: 
Profitabilitas, Likuiditas 
Dan Leverage 
Variabel dependen: 
Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

Hasil penelitian 
menunjukan variabel 
profitabilitas dan 
leverage memiliki 
pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap 
Islamic Social 

Reporting, sedangkan 
satu variabel lainnya 
yaitu likuiditas 
memiliki pengaruh 
negatif signifikan 
terhadap Islamic 

Social Reporting 
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Lanjutan Tabel 2.1 Daftar Tabel Peneltian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

10.  Santioso Dan 
Chandra (2012) 

Variabel independen: 
Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan, Leverage, 
Umur Perusahaan, Dan 
Dewan Komisaris 
Independen Dalam 
Variabel dependen: 
Corporate Social 
Responsibility 

Hasil penelitian 
menunjukan variabel 
profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan 
proporsi ukuran 
dewan komisaris 
berpengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan 
tanggung jawab 
sosial, sedangkan 
variabel leverage dan 
umur perusahaan 
tidak berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
tanggungjawab sosial. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Islamic Social Reporting merupakan suatu bentuk tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan baik kepedulian sosial maupun tanggung 

jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari pada 

perusahaan yang sesuai dengan prinsip islam. ISR dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, faktor yang pertama yaitu Kinerja Keuangan. Kinerja keuangan 

merupakan baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja pada suatu periode tertentu dalam perusahaan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan ISR yaitu 

Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting yang mana apabila 

dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas monitoring 
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yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk 

mengungkapkan informasi sosialnya Ningrum dkk (2013).  

Likuiditas merupakan faktor ketiga dalam penelitian ini. Likuiditas 

merupakan kemampuan suatu peruasahaan untuk membiayai liabilitas jangka 

pendeknya Verawaty dkk (2016). Kondisi perusahaan yang sehat akan 

ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Maka semakin tinggi 

likuiditasnya manajer akan melakukan pengungkapan yang lebih mengenai 

risiko yag akan dihadapi.  

Islamic Governance Score berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting yaitu semakin tinggi kepatuhan suatu perusahaan 

dalam mewujudkan Islamic Governance yang dalam hal ini adalah dewan 

pengawas syariah dan manajemen resiko maka tingkat pengungkapan 

Corporate Social Responsibility juga akan semakin terpengaruhi. Berikut 

adalah kerangka pemikiran : 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 H1 (+) 

 

 H2 (+) 

 H3 (-) 

 H4 (+) 

 

Kinerja Keuangan (X1) 

Kepemilikan Institusional (X2) 

Likuiditas (X3) 

Islamic Governance Score (X4) 

Islamic Social 

Reporting (Y) 
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D. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dapat dianalisis dengan alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui tinggi rendahnya kondisi keuangan perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kerja perusahaan Ningrum dkk (2013). Hal 

ini sesuai dengan teori legitimasi suatu perusahaanyang memiliki kinerja 

keuangan yang lebih tinggi akan mengakibatkan upaya pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang semakin besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al Mutawa (2010), Lestari (2013) 

serta Santioso dan Chandra (2012) menunjukan hasil bahwa ROE 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Maka semakin tinggi kinerja keuangan semakin semakin luas dalam 

mengungkapkan tanggung jawas sosialnya. Berdasarkan uraian tersebut 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki 

suatu institusi dalam perusahaan. Institusi dengan kepemilikan saham yang 
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relatif cukup besar dalam perusahaan mungkin akan mempercepat 

manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. 

Hal ini sesuai dengan teori stakeholder dimana para stakeholder perlu 

melakukan evaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan 

perannya sesuai keinginan stakeholder, sehingga menuntut adanya 

akuntabilitas perusahaan atas islamic social reporting. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Elzahar dan Hussainey (2012), 

Murwaningsari (2010) dan Ningrum dkk (2013) menunjukan hasil bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Semakin besar kepemilikan institusional yang 

dimiliki oleh institusi lain maka semakin luas pengungkapan tanggung 

jawab sosialnya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ISR 

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Islamic Social Reporting 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu peruasahaan untuk 

membiayai liabilitas jangka pendeknya. Semakin meningkatnya likuiditas, 

maka manajer akan melakukan pengungkapan yang lebih terhadap risiko 

yang dihadapinya dalam laporan kegiatan perusahaan. Menurut teori 

stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri tetapi harus bisa memberi manfaat kepada 

stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat dan pihak pihak lainnya). 
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Astuti (2013). Nurani (2017) dan Verawaty dkk (2016) menyatakan 

dalam hasil penelitiannya bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian diatas 

maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR 

4. Pengaruh islamic governance score terhadap pengungkapan ISR 

Islamic Governance Score merupakan sebuah konsep yang 

menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh 

informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Islamic Governance 

Score juga menunjukan kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya dengan akurat, tepat waktu dan 

transparan. Hal tersebut sesuai dengan teori stakeholder dimana 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada stakeholder. 

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Othman dkk 

(2009), Charles (2012) serta Sudaryati dan Eskadewi (2012) menyatakan 

bahwa Islamic Governance Score memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin besar 

konsep Islamic Governance Score semakin luas pengungkapan Islamic 

Social Reporting. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H4 : Islamic Governance Score berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR 
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