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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

       Perkembangan dunia bisnis atau usaha sekarang ini memberikan 

tuntutan kepada para pengusaha untuk lebih memperhatikan lingkungan 

sosial atau yang sering dikenal dengan sebutan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Hal tersebut dipicu dari semakin meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan peran suatu perusahaan dalam memperhatikan 

lingkungan sosial, untuk itu masyarakat membutuhkan informasi sejauh 

mana perusahaan telah memenuhi aktivitas sosialnya dan memastikan 

mengenai hak-hak mereka telah terpenuhi (Asmara dan Safira, 2016).  

       Menurut Agoes dan Ardana (2014) perusahaan yang menjalankan 

tanggung jawab sosail (CSR) adalah perusahaan yang telah melakukan 

tanggung jawab dari dalam dan tanggung jawab keluar perusahaan. 

Tanggung jawab dari dalam adalah tanggung jawab perusahaan yang 

mengarah kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud 

profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab 

keluar diartikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan 

dengan peran perusahaan dalam pembayaran pajak dan penyedia lapangan 

kerja, meningkatkan kesejahtraan dan kompetensi masyarakat, serta 

memelihara lingkungan untuk generasi mendatang. 

       Menurut Kariza (2014) konsep CSR atau tanggung jawab sosial ini 

sudah banyak dilakukan pada negara-negara maju maupun negara yang 
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sedang berkembang. Tanggung jawab sosial atau CSR saat ini tidak lagi 

menjadi sebuah wacana tetapi sudah semakin umum dikenal dalam dunia 

bisnis indonesia, fenomena ini dipicu dengan semakin banyaknya 

pelaksanaan CSR pada dunia bisnis. Di indonesia sendiri pelaksanaan CSR 

telah mendapatkan dukungan dari pemerintah, hal tersebut terlihat dengan 

diterbitkannya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus memuat 

beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung 

jawab sosial lingkungan. 

       Konsep CSR saat ini tidak hanya berkembang pada ekonomi 

konvensional namun mulai berkembang pada ekonomi syariah. Pada 

ekonomi konvensional, konsep CSR ditujukan dengan diterapkannya 

kegiatan CSR oleh perusahaan konvensional. Sedangkan pada perusahaan 

syariah ditujukan dengan diterapkannya konsep CSR pada perusahaan-

perusahaan syariah, dimana perusahaan syariah merupakan suatu 

perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan konsep 

syariah, dengan harapan perusahaan tersebut dapat melaksanakan tanggung 

jawab sosialnya secara islami (Jannah dan Asrori, 2016). 

       Terkait dengan penerapan konsep CSR pada ekonomi syariah akan 

berkaitan dengan perusahaan syariah. Dimana perusahaan syariah tersebut 

dalam menjalankan kegiatan operasional harus sesuai dengan tuntunan 

islam, yang berpedoman kepada al-qur’an dan al-hadist atau dengan kata 

lain perusahaan tersebut harus memiliki konsep yang sesuai dengan prinsip-
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prinsip syariah (Jannah dan Asrori, 2016). Selama ini pengukuran yang 

digunakan dalam pengungkapan CSR untuk perusahaan syariah masih 

menggunakan Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI) seperti 

pengukuran yang digunakan pada lembaga konvensional. Padahal 

seharusnya praktik pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan 

syariah dengan perusahaan konvensional berbeda. Hal ini disebabkan 

pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan syariah tidak hanya 

kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan pencipta alam semesta. 

       Namun Konsep ISR ini belum memiliki aturan yang mengikat seperti 

halnya konsep CSR yang telah memiliki aturan baku dari pemerintah 

sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan ISR masih bersifat sukarela 

(voluntary) (Jannah dan Asrori, 2016). Hal tersebut ditunjukan dengan  

tingkat pengungkapan ISR yang masih belum mencapai 100% pada 

perusahaan-perusahaan syariah di indonesia, dibuktikan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Asmara dan Safira (2016) dengan sampel dalam 

penelitian tersebut berjumlah 104 sampel pada perusahaan yang terdaftar di 

daftar efek syariah tahun 2012-2015. Berikut merupakan tabel tingkat 

pengungkapan ISR : 
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Tabel 1 

    Persentase Tingkat Pengungkapan ISR 

 

Data Olahan Asmara dan Safira (2016) 

           Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sampel tidak mampu 

mencapai pengungkapan secara penuh 100% berdasarkan indeks ISR yang 

artinya perusahaan masih berpedoman pada pengungkapan berbasis 

konvensional. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa rata-rata 

pengungkapan semua perusahaan sampel dalam periode penelitiannya 

hanya sebesar 68% dengan kenaikan dari tahun ketahun sebesar 1% dan 2% 

bahkan mengalami penurunan sebesar 1%. 

       Sehingga muncul konsep islmaic social reporting (ISR) yang pertama 

kali konsep ini digagas oleh Haniffa (2002) dalam tulisannya yang berjudul 

“Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective”. Studi lebih lanjut 

mengenai ISR dikembangkan dimalaysia oleh (Othman dkk, 2009). Konsep 

ISR ini terbentuk karena masih terdapat beberapa keterbatasan pada konsep 

tanggung jawab sosial konvensional. Kemunculan konsep ISR ini diyakini 

dapat menjadi standar penyusunan dalam pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada perusahaan syariah, yang kemudian konsep ISR ini akhirnya 
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dijadikan standar yang dikeluarkan secara resmi oleh AAOIFI (Accounting 

and Organitazion for Islamic Financial Institut). 

      ISR menjadi salah satu standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-

perusahaan syariah, perusahaan berbasis syariah tersebut salah satunya 

dapat ditunjukan dengan pasar modal syariah, yang menjadi bagian industri 

pasar modal di Indonesia. Di indonesia perkembangan pada pasar modal 

syariah dimulai dengan dibentuknya Jakarta Islamic Indexs (JII) yang 

pertama kali dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2002, didalamnya hanya 

tercatat 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI, padahal efek 

syariah yang terdapat di indonesia tidak hanya berjumlah 30 saham syariah 

saja, Kemudian pada 12 Mei 2012 dikeluarkan Indexs Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah 

indonesia yang terdaftar di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah 

(DES) yang diterbitkan oleh OJK (www.idx.ac.id). 

       Sejalan dengan berkembangnya ekonomi islam, perkembangan pasar 

modal syariah di indonesia ikut mengalami perkembangan dengan 

kemunculan Indexs Saham Syariah Indonesia (ISSI). Menurut Head Of 

Islamic Capital Market Development Bursa Efek Indonesia, Irwan 

Abdalloh. menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir indexs saham 

syariah indonesia memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi didandingkan 

dengan Indexs Harga Saham Gabungan (IHGS). Pertumbuhan memiliki 

nilai ISSI 43% lebih tinggi jika dibandingkan dengan IHGS yang hanya 

tumbuh sebesar 41%, (Dalam Ramadhan, 2017). 

http://www.idx.ac.id/
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       Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR yaitu 

karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan suatu ciri 

khusus yang melakat pada suatu perusahaan dan membedakannya dengan 

perusahaan lain. karakteristik perusahaan menurut Marwata (2001) dapat 

berupa ukuran perusahaan (Size), Leverage, basis perusahaan, jenis industri, 

serta profil dan karakteristi lainnya. Pada penelitian ini karakteristik 

perusahaan yang digunakan yaitu leverage, ukuran perusahaan (size) dan 

profitabilitas. 

       Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

hutang perusahaan. berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh  Ramadhani dkk (2016) menunjukan Leverage berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan ISR. Hasil dari peneltian tersebut sejalan dengan 

Firmansyah dan Heriyanto (2014) dan Astuti (2014)  yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan Safira (2016) yang 

menyatakan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hasanah dkk 

(2017) dan Sulistyawati dan Yuliani (2017) yang menyatakan bahwa 

variabel leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.  

      Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan Safira 

(2016) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 
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pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Siddi dkk (2017) dan Rahayu dan S (2018) yang mengungkapkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati dan Yuliani (2017) 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan  

Verawaty dkk (2016) dan Faricha (2015) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

       Profitabilitas merupakan rasio yang dapat menggambarkan penghasilan 

laba perusahaan. hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asmara dan 

Safira (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniawati dan Yaya (2017) dan Hidayah dan Wulandari (2017)  yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Siddi dkk, 2017) hasil penelitiannya menunjukan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Santoso dan Dhiyaul-haq (2017) dan (Verawaty dkk, 2016) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

ISR. 

       faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR yaitu 

karakteristik corporate governance atau tata kelola perusahaan pada 

dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan 
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komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham dan pemangku 

kepentngan lainnya (Agoes dan Ardna, 2009). Corporate governance 

diharapkan akan dapat mengawasi dan menjamin sistem pelaksanaan 

governance di perusahaan. Dalam penelitian ini karakteristik corporate 

governance yang digunakan adalah dewan komisaris independen, dan 

kepemilikan institusional. kedua variabel tersebut dapat memonitoring 

manajer agar menjalankan tugasnya dengan baik. Pada variabel dewan 

komisaris independen, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan 

Wulandari (2017) menunjukan bahwa variabel dewan komisaris 

independen berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan penelitian  Baidok dan Septiarini (2016) dan Faricha 

(2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan ISR. Namun hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa 

variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lestari (2013) 

yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. 

Variabel kepemilikan institusional, menurut penelitian yang telah 

dilakukoan oleh Santoso dan Dhiyaul-haq (2017) hasilnya menunjukan 

bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Ningrum dkk, 

2013) dan Pratama dkk (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan 
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institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil 

penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Nugraheni dan Yuliani (2017) yang menyatakan bahwa variabel  

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Usamah dan Andayani (2017) dan 

Mais dan Engkur (2018) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan 

isntitusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

       Selain itu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR adalah 

variabel kinerja lingkungan, kinerja lingkungan merupakan upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu kineja lingkungan 

perusahaan yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan 

Safira (2016) mengungkapkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) dan Rimayanti dan 

Jubaedah (2017) bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siddi dkk (2017), Alfianita dkk (2017) dan 

Rahayu dan S (2018) yang menyatakan bahwa variabel kinerja lingkungan 

tidak terhadap pengungkapan ISR. 

       Penelitian ini merupakan Reflikasi dari penelitian  yang dilakukan oleh 

Asmara dan Safira (2016). Pada penelitian Asmara dan Safira (2016) 

mengganti alat ukut profitabilitas menjadi ROA karena ROA merupakan 

ukuran efisisensi yang paling relevan  dimana nilai ROA mencerminkan 
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pengembalian perusahaan dari seluruh aset yang ada. Menambahkan 

variabel dewan komisaris independen dari penelitian Kurniawati dan Yaya 

(2017) alasan peneliti menambahkan variabel tersebut dikarenakan tugas 

dari seorang komisaris independen yaitu mengawasi direksi yang bisa 

memonitoring perusahaan dan menambahkan variabel kepemilikan 

institusional dari penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Dhiyaul-haq 

(2017) alasan peneliti menambahkan variabel tersebut karena posisi dari 

kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan dapat melakukan monitoring. 

Serta mengganti objek penelitian yang tadinya menggunakan Daftar efek 

Syariah menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2015-2017 

alasan peneliti menggunakan objek ISSI karena perusaahan yang masuk 

kedalam ISSI merupakan saringan dari DES yang tingkat pelaksanaan 

syariahnya cukup tinggi. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Lingkungan, 

Karakteristik Perusahaan, Karakteristik dan Corporate Governance 

Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting” 

 

B. Batasan Masalah 

                   Agar penelitian ini lebih fokus, terarah dan tidak meluas peneliti 

membatasi masalah yang ada dalam tugas akhir ini. Adapun batasan-batasan 

tersebut adalah : 

1. Karakteristik perusahaan pada penelitian ini yang digunakan hanya 

variabel leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas. 
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2. Karakteristik corporate governance pada penelitian ini yang digunakan 

hanya variabel dewan komisaris independen dan kepemilikan 

institusional. 

3. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di indeks 

saham syariah indonesia dan telah mengikuti PROPER. 

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting ? 

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting ? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting ? 

6. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting ? 

D. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan perumusan masalah yang dijabarkan, sehingga tujuan 

dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menganalisis pengaruh antara leverage dengan pengungkapan 

Islamic Social Reporting 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan dengan 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

3. Untuk menganalisis pengaruh antara Profitabilitas dengan 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

4. Untuk menganalisis pengaruh antara dewan komisaris independen 

dengan pengungkapan Islamic Social Reporting 

5. Untuk menganalisis pengaruh antara kepemilikan institusional dengan 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

6. Untuk menganalisis pengaruh antara kinerja lingkungan dengan 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

E. Manfaat Penelitian 

       Sejalan dengan tujuan penelitian, dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan manfaat  

1. Bidang Teoritis 

       Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan ilmu bagi 

mahasiswa mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan islamic social reporting pada perusahaan yang terdaftar 

di Indeks Saham Syariah Indonesia dan juga dapat digunakan sebagai 

referensi. 
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2. Bidang Praktis 

       Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor 

dalam melakukan investasi dilihat dari jenis produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan dan juga dalam mengambil kepuntusan untuk 

berinvestasi. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan perusahaan 

melakukan banyak tanggung jawab sosial. 


