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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Islam merupakan sebuah dien yang diturunkan Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam sejak empat 

belas abad silam dengan sempurna. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

dalam surah Maidah ayat 3 yang artinya, “Pada hari Ini Telah Kusempurnakan 

untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 

Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. 

Agama islam merupakan agama yang mengatur semua aspek 

kehidupan umatnya, baik korelasi insan dengan Al Khaliq, dirinya sendiri dan 

sesama insan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada surah An-Nahl ayat 

89 yang artinya, “(dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-

tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan 

kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan kami 

turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu 

dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah 

diri”. 

Dalam hubungan dengan Allah, kita sudah melakukannya meskipun 

dianggap menggugurkan kewajiban saja, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain-

lain. Akan tetapi dalam hubungan dengan manusia yang lain kita masih belum 

bisa menerapkannya karena sistem yang kita pakai belum memakai sistem 
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Islam. Sistem kehidupan kaum muslim pada seluruh dunia saat ini mengalami 

keterpurukan di sebabkan runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani pada 3 

Maret 1924, dimana semua ini berpangkal pada rendahnya taraf berpikir kaum 

muslim. Semenjak saat itulah sistem yang di terapkan di Indonesia 

menggunakan sistem kapitalisme serta sosialisme bukan lagi sistem Islam 

yang bersumber dari Alquran serta As-sunnah.  

Sistem kapitalisme berada di tangan para pemilik kapital dengan tujuan 

untuk memakmurkan Negara. Sistem ini didirikan untuk para penguasa yang 

bebas bertindak demi meraih kebahagiaan duniawi. Berbeda dengan sistem 

Islam yang mana setiap orang bebas menjalankan aktivitas untuk 

memakmurkan kesejahteraan individu. Sistem kapitalisme menyebabkan 

perekonomian di Indonesia mengalami gangguan stabilitas dikarenakan 

adanya proses riba. Riba tidak membantu perputaran ekonomi sehingga terjadi 

ketimpangan sosial dan mengakibatkan Negara berkembang memiliki utang 

karena naiknya suku bunga.  

Sistem ekonomi yang berkembang di Indonesia saat ini sangat 

ditentukan oleh nilai-nilai kapitalisme yang menyebabkan tidak sejalan dengan 

prinsip serta nilai-nilai islam. Sehingga masih ditemukannya manipulasi 

laporan keuangan yang seharusnya di laporkan. Pelaporan keuangan tidak 

hanya memuat laporan keuangan, tetapi juga berkolerasi dengan informasi 

yang diberikan oleh sistem akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya, 

kewajiban, penghasilan perusahaan dan lain-lain. Pelaporan keuangan 

dipergunakan oleh perusahaan untuk  mengkomunikasikan informasi kepada 
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para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, serta pemerintah 

sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya.  

Perkembangan praktik tanggung jawab sosial atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) di Indonesia mengalami peningkatan pada pelaporan 

secara wajib. Konsep CSR tidak hanya berkembang di perbankan 

konvensional akan tetapi juga berkembang di perbankan syariah. Perbankan 

syariah menyajikan aspek-aspek religi yang didalamnya harus memiliki visi 

akhirat, bukan hanya mencari keuntungan dunia. Perkembangan praktik 

pertanggungjawaban sosial sesuai syariah atau dikenal dengan istilah Islamic 

Social Reporting (ISR) akan mempertanggungjawabkan laporannya kepada 

pihak yang berkepentingan, masyarakat dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

Oleh sebab itu, fokus perbankan syariah bukanlah di pengambilan keputusan 

namun pertanggungjawaban (accountability). 

Islamic social reporting bertujuan untuk mempertanggungjawabkan 

laporan perusahaan di kalayak publik agar warga Negara dapat mengetahui 

kinerja perusahaan secara transparan. Konsep ini sangat ditekankan sebagai 

bentuk ketaqwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam 

perusahaan. Prinsip yang dijalankan ISR meninggalkan unsur riba, spekulasi, 

gharar karena tidak sesuai dengan kaidah syariah dan mengungkapkan laporan 

yang sesuai nilai islam seperti zakat, shodaqoh, qordul hasan, wakaf, kegiatan 

keagamaan, keadilan sosial, lingkungan. Prinsip yang dipegang ISR bukan 

hanya dipakai di perusahaan saja, akan tetapi sudah masuk di sektor perbankan 

syariah. 
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Pada sektor perbankan syariah masih lamban di Indonesia dikarenakan 

perusahaan belum sepenuhnya mengungkapkan laporan secara empiris. 

Informasi yang diberikan antar perusahaan mungkin berbeda karena bedanya 

geografis dan ciri perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab ini sebagai bukti 

bahwa perusahaan melakukan kegiatan dengan jujur tanpa ada yang 

disembunyikan. Wujud ini sebagai bentuk tanggung jawab pada nasabah, 

karyawan, masyarakat, investor, lingkungan dan sebagai wujud ketaatan pada 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena setiap yang kita kerjakan akan ada 

pertanggungjawabannya kelak di akhirat. 

Pengungkapan Islamic social reporting pada bank umum syariah 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar 

maka akan diawasi stakeholder (Rahayu & Cahyati, 2014). Menurut (Rosiana, 

Arifin, & Hamdani, 2015) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Islamic 

social reporting mengakibatkan pengungkapan pada sosial dan lingkungan 

juga meningkat. 

Profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan Islamic social 

reporting mengakibatkan perusahaan akan mengurangi informasi karena 

terjadinya penurunan profitabilitas (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 2015). Hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian Rostiani & Sukanta (2018) yang 

menyatakan bahwa perusahaan mengalami peningkatan profitabilitas akan 

menyampaikan informasi lebih luas sebagai bentuk akuntanbilitas dan 

transparansi kepada pemilik modal karena sudah berinvestasi. 
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Menurut (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 2015) leverage tidak 

mempengaruhi tingkat islamic social reporting disebabkan adanya penurunan 

pendapatan pada laporan keuangan. Sehingga manajer akan mengurangi 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Lestari (2016) yang menyatakan bahwa leverage dalam posisi naik 

akan mengungkapkan secara luas dan terbuka kepada investor dan kreditor 

agar mengetahui seberapa besar tingkat membayar utang. 

Penghargaan berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social 

reporting karena perusahaan yang mendapatkan penghargaan atas kinerja CSR 

akan mengungkapkan informasi secara transparan (Dhiyaul-Haq & Santoso, 

2016). Faktor lain yang menyebabkan pengungkapan islamic social reporting 

adalah tipe kepemilikan.  

Menurut (Dhiyaul-Haq & Santoso, 2016) tipe kepemilikan bank umum 

syariah diklasifikasikan menjadi 4 macam. Kepemilikan pemerintah 

berpengaruh terhadap ISR sehingga perusahaan mengungkapkan informasi 

secara rinci. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap ISR karena 

bisnis keluarga kurang efisien yang mengakibatkan pemegang saham keluarga 

dapat meningkatkan kekayaan pribadi. Kepemilikan asing berpengaruh 

terhadap ISR karena terdapat perbedaan geografis yang menyebabkan 

pengungkapan secara jelas. Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap ISR 

sehingga investor mengurangi risiko agar dapat meningkatkan keamanan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti tingkat 

pengungkapan tanggung jawab pada bank umum syariah dan mengungkapkan 
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prinsip-prinsip islam yang ada di Islamic social reporting. Oleh sebab itu, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Penghargaan, dan Tipe 

Kepemilikan Bank Umum Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-

2018)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk 

menguji apakah perbankan syariah telah melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya dengan kaidah Islam. Maka bisa ditarik rumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada bank umum syariah? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada bank umum syariah? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada bank umum syariah? 

4. Apakah Penghargaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada bank umum syariah? 

5. Apakah Kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada bank umum syariah? 

6. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada bank umum syariah? 
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7. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada bank umum syariah? 

8. Apakah Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada bank umum syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada bank umum syariah. 

2. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada bank umum syariah. 

3. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Leverage terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada bank umum syariah. 

4. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Penghargaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada bank umum syariah. 

5. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada bank umum syariah. 
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6. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada bank umum syariah. 

7. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada bank umum syariah. 

8. Untuk menguraikan serta menyampaikan bukti empiris mengenai 

pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada bank umum syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada bank umum syariah.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti ini diharapkan agar dapat menjadi literature bagi penelitian 

selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

Islamic Social Reportig pada bank umum syariah. 
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3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan rujukan untuk 

peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan 

ruang lingkup yang tidak selaras. 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, peneliti menguraikan landasan teori yang relevan 

dengan masalah yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, peneliti menguraikan metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang berisi jenis penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, peneliti menguraikan gambaran umum perusahaan 

yang dijadikan sebagai objek penelitian dan hasil analisis pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Penghargaan, dan Tipe Kepemilikan 

Bank Umum Syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini, peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran yang 

berfaedah bagi penelitian berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN


