
 

 

14 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Stewardship 

       Teori Stewardship adalah teori yang menjelaskan bahwa manajer 

sebagai steward tidak termotivasi dengan tujuan-tujuan individu 

melainkan lebih mementingkan kepentingan principal atau kepentingan 

bersama, teori ini pertama kali dikemukakan oleh (Donald dan Davis, 

1989). Asumsi mengenai teori tersebut dibangun atas dasar asumsi 

filosofi bahwa manusia didasarkan atas sifat dapat dipercaya, penuh 

tanggung jawab, memiliki integritas dan dapat berprlilaku jujur kepada 

pihak lain. Dapat dikatakan bahwa, teori tersebut menganggap bahwa 

manajer dapat berperilaku baik bagi kepentingan publik umumnya dan 

bagi stakeholder khususnya. 

       Menurut Huse (2014) konsep inti dari teori stewardship adalah 

kepercayaan, dimana manajer digambarkan sebagai “good steward” 

yang dalam hal ini dengan setia menjalani tugas dan tanggung jawabnya 

yang diberikan oleh stakeholder, selain itu steward tidak hanya 

termotivasi pada materi dan uang semata melainkan kepada 

mengaktualisasi diri, mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang 

dilakukan dan menghindari terjadinya konflik penting dengan 

stakeholder. Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai 

kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak 
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sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, 

karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai 

dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena 

steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

       Sedangkan menurut Podrug (2011) dalam Jefri (2015) menduga 

bahwa dasar dari teori stewardship yaitu bahwa untuk memaksimalkan 

kepentingan perusahaan dan lingkungan bisnis kontemporer yang 

memaksa manajemen menuju bisnis bertanggung jawab secara etis, 

inovatif namun menguntungkan akan membuat manajer melakukan 

tindakan sedemikian rupa demi memenuhi hal tersebut. Dalam teori 

tersebut steward yang dalam hal ini manajemen dipandang sebagai 

tulang punggung dari keberhasilan perusahaan dimana keberhasilan 

manajemen dalam tujuan perusahaan dapat meningkatkan kesejahtraan 

pemegang saham dan pengelola dari organisasi tersebut. 

       Dari penjelasan diatas mengenai teori stewardship dapat ditarik 

kesimpulan hubungan apa yang terjadi antara teori stewardship dengan 

karakteristik perusahaan, karakteristik corporate governance dan kinerja 

lingkungan terhadap pengungkapan islamic social reporting. Dalam 

teori ini manajemen bertanggung jawab secara etis, inovatif namun tetap 

menguntungkan akan membuat kinerja perusahaan semakin baik dan 

dalam pelaporan tanggung jawab perusahaan kepada stakoholder akan 

baik. 
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2. Islamsic Social Reporting (ISR) 

       Menurut (Hannifah, 2002), islamic social reporting (ISR) adalah 

pelaporan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan 

yang tidak hanya berkaitan dengan keinginan besar masyarakat dalam 

hal ekonomi tetapi berkaitan juga dengan perspektif spiritual. Hal 

tersebut didasari dengan semakin berkembangnya pelaksanaan CSR 

didalam bisnis, yang sejalan dengan perkembangan bisnis ekonomi 

islam, dengan harapan perusahaan syariah dapat melaksanaan 

aktivitas dan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan perspektif 

islam. sebagaimana dijelasakn didalam Al-Qur’an bahwa manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi  . Untuk itu manusia memiliki tanggung 

jawab dalam memelihara seluruh yang ada dibumi dan semua ciptaan 

Allah, yang dalam hal ini menekankan agar perusahaan menjaga 

selusuh ciptaan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Yang dijelaskanAl-Qur’an surat Al’araf ayat 56 :  

    “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik”.  

 

       Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia perlu 

memelihara apa yang ada dimuka bumi dan seluruh ciptaanNya. 

Konsep agar terciptanya hal tersebut yang dalam hal ini berkaitan 

dengan perusahaan syariah merupakan bentuk akuntabilitas yang 

dilakukan oleh perusahaan syariah. Akuntabilitas dapat diartikan 
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sebagai bentuk dari transparansi, pengungkapan dengan secara adil 

dan benar, selain itu dalam perspektif islam akuntabilitas bukan hanya 

diperuntukan kepada pemangku kepentingan perusahaan 

(stakeholder) melainkan yang paling utama ditujukan kepada Allah 

SWT. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sangat 

dipegaruhi oleh hubungann individu perusahaan dengan Allah SWT. 

Salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh perusahaan 

syariah yaitu melakukan pelaporan tanggung jawab sosial. 

       Islamic social reporting dapat diukur menggunakan indeks ISR, 

indeks ISR merupakan beberapa item pengungkapan yang digunakan 

sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial ekonomi islam. 

(Haniffa, 2002)  membuat indeks ISR kedalam 5 tema pengungkapan 

yaitu tema keuangan dan investasi, tema produk dan jasa, tema 

karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian 

(Otham et al, 2009) melakukan penelitian yang sama dan 

menambhakan satu tema indeks ISR yakni tema tata kelola 

perusahaan. Dalam penelitian akan menggunakan 6 tema, berikut 

merupakan tema tersebut : 

1) Keuangan dan Investasi 

       Yang menjadi konsep dasar dalam tema ini adalah tauhid, halal 

dan haram. Menurut (Haniffah, 2002) dalam tema ini informasi yang 

diungkapkan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan 

terdapat riba dan gharar serta aktivitas pengelolaan zakat. 
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2) Produk dan Jasa 

     Menurut Othman et al (2009) menyatakan bahwa hal yang perlu 

diungkapan dalam tema ini yaitu berkaitan dengan kehalalan produk 

dan layanan mengenai keluhan dari konsumen. 

3) Karyawan 

       Konsep dari tema karyawan merupakan hal yang berhubungan 

dengan etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffah (2002) dan 

Othman et al (2009) menyatakan bahwa dalam tema ini masyarakat 

ingin mengetahui perlakuan perusahaan terhadap karyawan telah 

bersikap adil dan wajar, dilihat dari informasi pengungkapan 

perusahaan yang berkaitan dengan karyawan seperti upah, jam kerja 

perhari, karakteristik pekerjaan, libur tahunan, jaminan kesehatan 

dan kesejahtraan, kebijakan mengenai waktu dan tempat ibadah, 

pendidikan dan pelatihan, kesamaan hak dan lingkungan kerja. 

4) Masyarakat/ Sosial 

       Menurut Haniffah (2002) mengungkapkan bahwa yang 

mendasari konsep tema ini adalah ummah, amanah, dan adl. Konsep 

tersebut menjelaskan akan pentingnya saling berbagi dan 

meringankan beban yang dimiliki orang lain. 

5) Lingkungan 

         Tema dari konsep lingkungan lebih menekankan kepada 

keseimbangan, kesederhanaan dan melakukan tanggung jawab 

dalam menjaga lingkungan.         
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6) Tata Kelola Perusahaan 

       Dalam tema tata kelola perusahaan informasi yang diungkapkan 

yaitu status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan struktur 

organisasi perusahaan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan 

pendapatan dan pendanaan, perkara hukum, struktur kepemilikan 

saham dan kebijakan anti korupsi. 

3. Indeks Saham Syariah Indonesia 

       Sejalan dengan perkembangan ekonomi islam di indonesia, pasar 

modal syariah juga mengalami perkembangan. Pasar modal syariah 

menurut BAPEPAM dan LK merupakan kegiatan yang terdapat didalam 

pasar modal yang sesuai dengan aturan undang-undang dan tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Al-Hadist. Konsep yang menjadi prinsip pasar modal syariah yaitu 

muamalah, muamalah merupakan hubungan yang mengatur perniagaan 

diantara sesama manusia. Terdapat sebuah fatwa DSN 

No:40/DSNMUI/X/2003 yang menjelaskan bahwa “pada dasarnya 

segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkanya”. 

     Pada dasarnya aktivitas  didalam pasar modal yang menjalankan 

prinsip syariah mengacu kepada undang-undang nomor 8 tahun 1995 

tentang pasar modal syariah. Namun ada beberapa peraturan khusus 

terkait pasar modal syariah, yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK 

selaku pengatur pasar modal syariah indonesia, sebagai berikut :  
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1. Peraturan Nomor II.K.1 tetang kriteria dan daftar efek syariah  

2. Peraturan Nomor IX.A.13 tetang penerbitan efek syariah 

3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang akad yang digunakan dalam 

penerbitan efek syariah        

       Sejarah perkembangan pasar modal syariah di indonesia bermula 

dari PT. Dana Reksa Invesment Managemen yang menerbitkan Reksa 

Dana Syariah pada tanggal 3 juli 1997. Pada tanggal 3 juli 2000, 

diluncurkan Jakarta Islamic Indexs oleh Bursa Efek Indonesia yang 

melakukan kerjasama dengan PT. Dana Reksa Invesment Managemen 

dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvtasikan dana 

secara syariah. Pada 18 april 2001 untuk yang pertama kalinya 

dikeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal oleh 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu 

fatwa nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan 

investasi untuk reksadana syariah. Pasar modal syariah merupakan 

tempat yang digunakan untuk perdagangan efek syariah sebagaimana 

telah diatur dalam BAPEPAM-LK. Peluncuraan daftar efek syariah 

pada tanggal 12 September 2007 oleh BAPEPAM-LK. Perkembangan 

daftar efek syariah yang semakin banyak masyarakat berminat dan 

memberikan perhatian, yang akhirnya membuat PT. Bursa Efek 

Indonesia menerbitkan indeks harga saham atau yang biasa disebut 

indeks saham syariah indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. 
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       Perbedaan antara indeks saham syariah indonesia dengan jakarta 

islamik indeks yaitu terletak pada jumlah perusahaan yang terdaftar 

didalamnya, didalam JII hanya ada 30 perusahaan saham paling likuid 

sedangkan pada ISSI seluruh perusahaan saham di indonesia yang 

tercatat di BEI dan masuk kedalam Daftar Efek Syariah (DES) yang 

diterbitkan oleh OJK. Review anggota kedua indeks saham ini dilakukan 

dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan mei dan desember, 

dikarenakan hal tersebut sehingga menjadi ada anggota saham yang 

keluar masuk di ISSI, dan untuk perhitungan ISSI yaitu rata-rata 

tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan desember 2007 

yang menjadi tahun dasar perhitungan ISSI, sedangkan untuk JII yaitu 

menggunakan kriteria likuiditas dalam menyeleksi 30 saham syariah 

yang menjadi anggota JII, kriteria tersebut sebagai berikut : 

a) Tercatat selama 6 bulan terakhir sebagai anggota indeks saham 

syariah indonesia (ISSI) 

b) Dipilih 60 saham dalam 1 tahun terakhir memiliki kapitalisasi 

pasar tertinggi 

c) Kemudian dari 60 saham dipilih 30 saham berdasarkan rata-

rata nilai transaksi harian dipasar regular tertinggi 

d) 30 saham yang tersisa meruapakan saham yang terpilih  
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4. Karakteristik Perusahaan 

        Karakteristik perusahaan adalah hal-hal yang melekat pada 

perusahaan, sehingga suatu perusahaan akan dapat mudah dikenali 

dengan adanya hal yang melekat tersebut, selain itu Marwata (2001) 

menyatakan bahwa karakteristik dari suatu perusahaan dapat berupa 

ukuran prusahaan, leverage, basis perusahaan, ukuran perusahaan, jenis 

industri, profil dan karakteristik lainnya. Dalam setiap perusahaan akan 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, 

diduga dapat berpengaruh terhadap besarnya pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan 

akan diproksikan ke dalam leverage, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan, sebagai berikut : 

a) Leverage 

       Leverage yaitu proporsi total hutang terhadap ekiutas. Rasio 

leverage merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana perusahaan memiliki tingkat ketegantungan terhadap  

kepada kreditur dalam hal pembiayaan aset perusahaan atau untuk 

mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang 

dari kreditur  Asmara dan Safira (2016). Selain itu biasanya terdapat 

perjanjian terbatas dalam hal ini merupakan perjanjian hutang yang 

dapat tergambarkan pada tingkatan leverage yang memiliki tujuan 

membatasi kemampuan manajer dalam menciptakan transfer 

kekayaan antar pemegang saham dan pemegang obligasi. Suatu 
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perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang rendah dalam hal 

ini berkaitan dengan investasi akan menjadikan seorang investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya, karena investor tersebut 

percaya akan kemampuan perusahaan dalam membayarkan 

kewajibannya. 

b) Ukuran Perusahaan 

       Menurut Asmara dan Safira (2016) ukuran perusahaan 

merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan menurut besar 

atau kecilnya perusahaan yang dapat diukur menggunakan metode 

jumlah karyawan, nilai total aset dan volume penjualan. Menurut 

badan standarisasi nasional Hery (2017:97) yang menyatakan bahwa 

kategori perusahaan terbagi menjadi 3 : 

1) Perusahaan Kecil 

       Perusahaan yang dapat dikategorikan dalam perusahaan 

kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 

sampai paling banyak  Rp. 500.000.000, hal tersebut tidak 

termasuk dengan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000. 

2) Perusahaan Menengah  

       Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan 

menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

500.000.000 sampai paling banyak Rp.10.000.000.000, tidak 
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termasuk dalam hal bangunan tempat usaha atau hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai paling 

banyak Rp.50.000.000.000. 

3) Perusahaan Besar 

       Perusahaan yang dapat dikategorikan dalam perusahaan 

besar merupakan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

10.000.000.000, tidak termasuk dengan bangunan tempat 

usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

50.000.000.000. 

       Menurut Cormier dan Magnan (2014) dalam Hery (2017) 

menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung lebih menarik dan 

lebih diperhatikan oleh publik. Jika suatu perusahaan telah 

memiliki ukuran perusahaan yang besar, maka dapat dipastikan 

akan memiliki pembiayaan, fasilitas dan sumber manusia yang 

banyak, hal tersebut menjadikan tingkat pengungkapan yang  

dilakukan perusahaan menjadi lebih banyak. Menurut Rahman et 

al (2011) dalam Hery (2017: 98) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa alasan perusahaan besar lebih banyak melakukan 

pengungkapkan yaitu perusahaan besar lebih memperhatikan 

investor dan kemampuan biaya lebih banyak untuk pengungkapan 

lebih luas, dapat mempertahankan citra dan reputasi yang baik, 

membuat keputusan investasi yang lebih besar, serta dapat menjaga 

loyalitas pelanggan dan karyawan yang potensial. 
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c) Profitabilitas 

       Menurut Harahap (2008:304) dalam Hidayah dan Wulandari 

(2017) kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

dapat tergambarkan melalui rasio profitabilitas dari semua 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tesebut 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika tingkat 

profitablitas yang dihasilkan perusahaan semakin tinggi maka 

tingkat pengungkapan yang harus dilakukan akan menjadi semakin 

besar. Dengan pengungkapan tanggung jawab perusahaan tersebut 

dapat membuat terjalinya hubungan yang baik antara perusahaan 

dengan masyarakat. Sehingga pandangan masyarakat kepada 

perusahaan tersebut akan berbeda, dalam hal ini perusahaan yang 

melakukan tanggungjwab sosial akan menjadikan masyarakat lebih 

memperhatikan perusahaan tersebut sehingga mendapatkan 

keuntungan. Dalam perspektif islam Haniffah (2002) menyatakan 

bahwa perusahaan harus  melakukan pengungkapan yang penuh 

dalam indek ISR tanpa melihat apakah perusahaan tersebut 

memberikan keuntungan atau tidak. 

5. Karakteristik Corporate Governance 

      Definisi corporate governance menurut cadbury committe yaitu 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, 

pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para 
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pemegang kepentingan internal serta eksternal lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Agoes dan Ardana, 2014). Dari 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa corporate governance  atau 

tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dapat mengatur, 

mengelola, serta mengawasi dari proses pengendalian perusahaan 

sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada seluruh pemegang 

kepentingan. 

       Paradigma islam mengenai tata kelola perusahaan adalah hal yang 

sangat penting karena cenderung mendorong sikap akuntabilitas dan 

tanggung jawab kepada seluruh stakeholder dan seluruh kegiatan yang 

dijalankan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. agar tercapainya 

suatu tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan 

prinsip syariah. maka dibutuhkan suatu pengawasan yang baik terhadap 

pelasanaan kepatuhan perusahaan kepada hukum dan prinsip syariah. 

dalam penelitian ini karakteristik CG ditunjukkan dengan beberapa 

komponen yang mewakili perusahaan, antara lain : 

a) Dewan Komisaris Independen 

       Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Hidayah 

dan Wulandari (2017) dewan komisaris independen merupakan 

dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

anggota komisaris lainnya seperti anggota dewan direksi, pemegang 

saham pengendali dan tidak ada hubungan bisnis atau yang lainya 
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dalam mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen 

demi kepentingan perusahaan.  

       Menurut pasal 21 ayat 2 dalam peraturan otoritas jasa keuangan 

Nomor 33/POJK.4/ 2014, untuk menjadi dewan komisaris 

independen harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1) Dewan komisaris independen tersebut tidak bekerja atau 

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal 

merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi 

kegiatan emiten perusahaan publik dalam kurun waktu 6 bulan 

terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali dewan komisaris 

independen pada periode berikutnya. 

2) Tidak memiliki saham, baik langsung atau tidak langsung 

dalam emiten atau perusahaan publik tersebut. 

3) Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi 

dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan 

komisaris, anggota direksi, dan pemegang saham utama. 

4) Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan 

publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

       Peraturan mengenai jabatan dewan komisaris independen diatur 

oleh OJK dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 

33/POJK.4/ 2014 pada pasal 25, yang berbunyi sebagai berikut : 
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1) Komisaris independen yang telah menjabat selama dua 

periode dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya 

selama dewan komisaris independen tersebut menyatakan 

dirinya tetap independen kepada RUPS. 

2) Dalam laporan tahunan pernyataan dewan komisaris 

independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib 

diungkapkan. 

3) Dalam hal komisaris independen menjabat sebagai komite 

audit, hanya dapat diangkat menjadi komite audit kembali 

dalam satu periode masa jabatan komite audit berikutnya. 

       Menurut Hidayah dan Wulandari (2017) jika proporsinya 

semakin tinggi maka dewan komisaris diharapkan lebih objektif 

dalam mengambil keputusan untuk melindungi pihak pemangku 

kepentingan. Dengan pengawasan yang lebih objektif, maka 

pengelolaan perusahaan juga akan dilakukan denga cara yang baik, 

serta dalam mengungkapn informasi pihak manajemen akan 

mengungkapkannya secara luas, termasuk pengungkapan ISR. 

b) Kepemilikan Konstitusional 

       Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan seperti perusahaan 

asuransi, bank atau kepemilikan institusi lain. Peningkatan 

pengawasan akan menjadi lebih terdorong dengan adanya 

kepemilikan dari institusional terhadap kinerja manajemen 
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perusahaan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya financial 

distress karena perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional 

yang lebih besar akan mengindikasi kemampuanya dalam 

memonitoring manajer (Triwahyuningtias, 2012 dalam Hery, 2017: 

30). 

        Menurut Grave dan waddock (1994), investor institusi 

menghindari risiko dan akan menampilkan sikap yang 

menguntungkan terhadap penyertaan modal pada perusahaan 

dengan cara terlibat dalam kegiatan CSR karena keyakinan mereka 

bahwa kinerja CSR berpengaruh positif terhadapp kinerja keuangan 

dan mengurangi risiko. Investor institusional dianggap sebagai 

investor yang rasional yang ingin mengurangi risiko inheren atas 

investasi mereka dan untuk meningkatkan keamanan serta 

keberlanjutan portofolio mereka (Lahoue et al, 2014). 

6. Kinerja Lingkungan 

       Kinerja lingkungan menurut Suratno dkk (2006) yaitu kinerja dari 

suatu perusahaan dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik 

(green). Menurut Rimayanti dan Jubaedah (2017) kinerja lingkungan 

merupakan mekanisme dari perusahaan yang secara sukarela 

mengintegritaskan perhatiannya terhadap lingkungan ke dalam operasi 

dan interaksinya dengan stakeholder. Dari kedua definisi tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kinerja lingkungan merupakan kinerja yang 
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dilakukan unntuk menunjukkan bentuk kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang baik. 

       Pada penelitian ini kinerja perusahaan diukur melalui program 

penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup (PROPER). PROPER itu sendiri merupakan salah satu sarana 

yang telah dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) 

yang tujuannya untuk mendorong penataan tanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup, dengan menggunakan instrument infomasi yang  

dengan melibatkan masyaratak secara luas. 

      Sejak tahun 1995 kementrian lingkungan hidup mulai 

mengembangkan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan. PROPER mulai dikembangkan dengan 

beberapa prinsip dasar, yaitu peserta PROPER bersifat slektif, dalam hal 

ini untuk industry yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap 

lingkungan dan peduli terhadap citra atau reputasi. Informasi mengenao 

kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan warna untuk 

memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. 

       Setiap peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan 

perusahaan dalam lima warna yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam, 

yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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TABEL 2.1. 

Kriteria Peringkat PROPER 

Peringkat  Keterangan  

Emas Diberikan kepada pananggung jawab usaha atau 

kegiatan yang menunjukkan keunggulan lingkungan 

(environmental excellency) secara konsisten dalam 

menjalankan proses produksi dan/atau jasa, 

melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung 

jawab terhadap masyarakat. 

Hijau  Diberikan kepada penanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan 

lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond 

compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan 

lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien 

melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan 

Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial 

(CSR/Comdev) dengan baik. 

Biru Diberikan kepada penanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan 

lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan 

dan/atau peraturan perundang-undangan. 

Merah Diberikan kepada penanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup 

dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam peraturan undang-undang 

Hitam Diberikan kepada penanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau 

melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak 

melaksanakan sanksi administrasi. 

Sumber: Laporan Hasil Penilaian PROPER 

 

B. Hipotesis 

1. Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting 

       Tingkat leverage digunakan untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak 

lain. Perusahaan harus menjelaskan kepada investor, kreditor ataupun 

pihak berkepentingan lainnya mengenai kemampuan mereka untuk 

membayar hutang dan dampak pinjaman tersebut dalam kegiatan 
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perusahaan (Ramadhani dkk, 2016). Perusahaan dengan tingkat 

leverage tinggi akan memiliki dorongan untuk memberikan informasi 

salah satunya informasi sosial yang lebih kepada pihak luar karena 

pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian 

mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang dan bertujuan 

memberikan keyakinan pada kreditor bahwa perusahaan tidak 

melanggar covenants (perjanjian) yang ada (Ramadhani dkk, 2016). 

Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana manajer dipandang 

memiliki sifat dapat dipercaya, penuh tanggung jawab, memiliki 

integritas dan dapat berperilaku jujur terhadap pihak lain. 

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk (2016) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Firmansyah dan Heriyanto (2014) dan Astuti (2014) 

menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Dari beberapa penjelasan mengenai leverage, 

terdapat dugaan bahwa semakin tinggi perusahaan memiliki tingkat 

hutang maka akan semakin tinggi juga tingkat pengungkapan sosial 

yang akan dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut dikarenakan bentuk 

tanggung jawab perusahaan kepada para investor atau kreditur dan 

stakeholder. Dari uraian tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 
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H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

2. Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

       Ukuran suatu perusahaan merupakan suatu pengenalan perusahaan 

tersebut yang dapat diklasifikasikan menjadi sebasar atau kecil. 

Semakin besar suatu perushaan maka dari segi pembiayaan, fasilitas 

dan sumber daya manusia akan menjadi lebih banyak. Hal tersebut akan 

memiliki dampak kepada pengungkapan yang dilakukan perusahaan 

akan menjadi lebih banyak (Asmara dan Safira, 2016). Banyaknya 

informasi yang di ungkapkan merupakan salah satu tanggung jawab 

dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh perusahaan untuk para 

stakeholder. Hal ini sesuai dengan teori stewardship yang menyatakan 

bahwa manajer yang dengan setia menjalani tugas dan tanggung 

jawabnya yang diberikan oleh stakeholder dan tidak hanya termotivasi 

pada uang semata melainkan pada mengkualitaskan diri. 

       Hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan Safira 

(2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan ISR. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Siddi dkk (2017) dan Rahayu dan S (2018) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Semakin besar suatu perusahaan maka akan 

banyak modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut, sehingga 
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akan menjadikan perusahaan mendapatkan banyak tekanan eksternal 

dari masyarakat  yang membuat perusahaan harus melakukan 

pengungkapan sosial (Putri, 2014). Dari uraian diatas dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Ukuran Perusahaan Memiliki Pengaruh Positif Terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting 

3. Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting 

       Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Jika tingkat profitabilitas perusahaan semakin 

tinggai maka diharapkan perusahaan dapat menghasilkan laba yang 

tinggi (Kurniawati dan Yaya, 2017). Dengan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi dapat memperluas tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilakukan. Dalam 

melakukan investasi perusahaan yang memiliki tingkat profit tinggi 

akan cenderung melakukan kebijakan. Sehingga dalam melakukan 

pengungkapan perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan 

informasi dengan lebih rinci pada laporan tahunan dan tanggung jawab 

sosial perusahaanpun akan banyak diungkapkan. Hal ini sesuai dengan 

teori stewrdship yang menyatakan bahwa manajer dapat dipercaya, 

penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan dapat berprilaku jujur 

terhadap pihak lain.  

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) 

membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 
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pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Asmara dan Safira (2016) dan Hidayah dan Wulandari 

(2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan ISR. Dari pemaparan tersebut penelitian ini 

menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara luas.  Dengan 

ursaian diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

islamic social reporting (ISR) 

4. Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Islamic 

Social Repoting 

       Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahan, tidak memiliki saham di perusahaan, tidak 

memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan. 

keberadaan dewan komisaris independen diperlukan agar dapat 

meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan 

pemegang saham dan menempatkan kepentingan perusahaan diatas 

segalanya (Kurniawati dan Yaya, 2017). Sehingga semakin tinggi 

proporsi dewan komisaris independen, kemampuan dewan komisaris 

dalam mengambil keputusan untuk melindungi pihak pemangku 

kepentingan akan semakin objektif. Apabila pengawasan telah 

dilakukan secara objektif, hal tersebut akan memberikan dampak 

kepada pengelolaan perusahaan dimana pengelolaan perusahaan akan 
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dilakukan dengan cara yang baik, serta dapat menjadikan manajemen 

melakukan pengungkapan informasi secara luas, termasuk pada 

pengungkapan ISR. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana 

manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. 

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Hidayah dan Wulandari 

(2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Baidok dan Septiarini (2016) dan Faricha (2015) yang 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan ISR. Sehingga semakin tinggi tingkat 

indenpendensi dewan komisaris independen maka akan semakin tinggi 

tingkat pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Dari 

pemaparan diatas dapat diajuan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

5. Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

       Investor institusional mencerminkan modal yang dimiliki oleh 

investor non-individu seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, 

perusahaan investasi swasta dan pihak ketiga lainnya yang memegang 

dan  menginvestasikan  dana  untuk kepentingan  klien  mereka  

(Johnson dan Greening, 1999). Adanya tingkat kepemilikan 

institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang 
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tinggi pula oleh investor institusional sehingga akan menghalangi 

perilaku opportunistic manajemen (Nurkhin, 2009). Adanya 

kepemilikan institusi dapat mengandalikan pihak manajemen melalui 

proses monitoring secara efektif atau melakukan pengawasan terhadap 

kinerja manajemen, dalam hal ini terkait praktik dan pengungkapan 

ISR, yang dapat meyakinkan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi 

untuk keuntungannya sendiri namun juga memperhatikan para 

stakeholder lainnya. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana 

manajeman dipandang sebagai tulang punggun dari keberhasilan 

perusahaan yang dapat meningkatkan kesejahtraan pemegang saham. 

       Penelitian terdahulu Santoso dan Dhiyaul-haq (2017) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan peneltian Ningrum dkk 

(2013) dan Pratama dkk (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dari 

penjelasan mengenai kepemilikan institusional tersebut, terdapat 

dugaan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam 

suatu perusahaan makan akan semakin tinggi tingkat tanggung jawab 

sosial yang akan dilaporkan. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR 
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6. Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

       Kinerja lingkungan adalah kinerja yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dengan melakukan kepedulian lingkungan yang ditunjukan 

dalam menghasilkan lingkungan yang baik Kurniawati dan Yaya 

(2017). Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki kinerja lingkungan 

yang baik atau buruk yaitu dengan keikut sertaan perusahaan dalam 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPEP). 

       Perusahaan yang ikut serta dalam PROPER menunjukan hal yang 

positif terhadap kepedulian lingkungan dan sosial. Perusahaan yang 

telah melakukan kinerja lingkungannya dengan baik dalam hal ini akan 

memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan kinerja 

perusahaan dalam tanggung jawab sosial, karena perusahaan 

beranggapan bahwa hal tersebut akan mampu menarik pelaku pasar 

yang dalam hal ini investor untuk menambahkan modalnya pada 

perusahaan.  hal tersebut sesuai dengan teori stuwerdship yang 

menyatakan bahwa manajer tidak hanya termotivasi  pada materi dan 

uang semata melainkan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang 

dilakukan. 

       Hasil penelitian yang dilakukan Asmara dan Safira (2016) 

menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawati 
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dan Yaya (2017) dan Rimayanti dan Jubaedah (2017) yang menyatakan 

bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

ISR. Dari pemaparan terdapat dugaan bahwa semakin tinggi tingkat 

kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan maka akan 

semakin tinggi tingkat pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial 

yang telah dilakukan. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H6 : Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan islamic social reporting    
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C. Model Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan 

baik teoritis maupun empiris, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran 

dalam bentuk skema untuk menjelaskan maksud penelitian antara hubungan 

variabel dependen dan variabel indenpenden beserta pengembangan 

hipotesisnya. 
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