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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) 

Abstrak 

Islamic social reporting (ISR) merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja sosial 

dengan kaidah islam berdasarkan Alquran dan As-sunnah. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, penghargaan, 

dan tipe kepemilikan bank umum syariah terhadap Islamic social reporting. Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari annual report bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Populasi 

pada penelitian memakai BUS di Indonesia. Dengan tekhnik purposive sampling 

yang menjadi sampel 60 data dari 12 BUS. Metode analisis data memakai analisis 

regresi berganda yang mula-mula di uji dengan asumsi klasik. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing 

berpengaruh terhadap Islamic social reporting. Sedangkan variabel profitabilitas, leverage, 

penghargaan, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap 

Islamic social reporting.  

Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, penghargaan, tipe 

kepemilikan, dan islamic social reporting. 

Abstract 

Islamic social reporting (ISR) is a benchmark for assessing social performance 

with Islamic principles based on the Qur'an and Sunnah. This study aims to 

examine the effect of firm size, profitability, leverage, rewards, and ownership 

types of Islamic commercial banks on Islamic social reporting. The data collected 

in this study uses secondary data obtained from the annual report of Islamic 

commercial banks in Indonesia for the 2014-2018 period. The population in this 

study uses BUS in Indonesia. With purposive sampling technique, 60 data 

samples from 12 BUS. The data analysis method used multiple regression analysis 

which was initially tested with classical assumptions. The results of the study 

prove that the variabels of firm size, family ownership, and foreign ownership 

have an effect on Islamic social reporting. While the variabels of profitability, 

leverage, rewards, government ownership, and institutional ownership have no 

effect on Islamic social reporting. 

Keywords: company size, profitability, leverage, rewards, ownership type, and 

islamic social reporting. 

1. PENDAHULUAN

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 dipergunakan oleh perusahaan untuk
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mengkomunikasikan informasi kepada 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 berkembang pada perbankan syariah yang 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). 

Menurut (Haniffa, 2002 dalam Lestari, 2016) Islamic social reporting 

(ISR) artinya perluasan dari pelaporan sosial berdasarkan keinginan dari 

masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi tetapi berkaitan dengan 

perspektif spiritual. 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. 

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. 

Beberapa penelitian mengenai Islamic social reporting telah banyak 

dilakukan di Indonesia maupun luar negeri. Berbagai penelitian tersebut 

menunjukkan keanekaragaman hasil dikarenakan kompleksnya permasalahan dan 
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faktor yang mempengaruhi Islamic social reporting. Penelitian ini mereplikasi dari 

penelitian Eksandy & Hakim (2017) tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR). Adapun variabel yang diuji kembali oleh penulis antara lain ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, penghargaan, dan tipe kepemilikan bank 

umum syariah.  

2. METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder yang 

diakses melalui website masing-masing bank. Variabel bebas pada penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, penghargaan dan tipe 

kepemilikan bank umum syariah. Sedangkan variabel terikatnya adalah 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Populasi dalam penelitian menggunakan 

Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini memakai teknik purposive sampling dengan syarat bank telah 

mempublikasikan annual report tahun 2014-2018. Metode analisis data memakai 

analisis regresi berganda yang mula-mula di uji dengan asumsi klasik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,295 0,082 3,578 0,001 

Uk_Prs -0,004 0,002 -0,264 -2,098 0,041 

Pftbs 0,001 0,004 0,039 0,304 0,762 

Lvrg 0,033 0,018 0,314 1,810 0,076 

Pghrgn 0,036 0,024 0,172 1,507 0,138 

Kpm_Pmr 0,067 0,046 0,228 1,477 0,146 

Kpm_Klg 0,080 0,037 0,285 2,144 0,037 

Kpm_Asg 0,121 0,043 0,432 2,828 0,007 

Kpm_Ins 0,060 0,070 0,136 0,852 0,398 

a. Dependent Variabel: ISR
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Berdasarkan hasil diatas, maka persamaan regresi sebagai berikut: 

ISR = 0,295 – 0,004X1 + 0,001X2 + 0,033X3 + 0,036X4 + 0,067X5 + 0,080X6 + 

0,121X7 + 0,060X8 + e         (1) 

3.2 Uji F 

Dari hasil uji ANOVA nilai signifikan 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai F 

hitung sebesar 4,906. Diketahui nilai F tabel dengan df1 = 60 – 8 = 52, df2 = 8 

dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 2,12. Maka dapat disimpulkan F hitung 4,906 

> F tabel 2,12, nilai signifikansi 0,000 < tingkat signifikansi 0,05. Sehingga 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, penghargaan, kepemilikan pemerintah, 

kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, kepemilikan institusi berpengaruh 

terhadap ISR. 

3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,435 atau 

43,5%, yang berarti variabel variabel dependen dipengaruhi variabel independen 

sebesar 43,5%, sedangkan sisanya 56,5% (100% - 43,5%) dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model penelitian. 

3.4 Uji t (Pengujian Hipotesis) 

Variabel Uk_Prs memiliki nilai t hitung sebesar -2,098 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,041, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Untuk t 

hitung ‖-2,098‖ < t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H1 diterima. 

Variabel Pftbs memiliki nilai t hitung sebesar 0,304 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,762, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 

Untuk t hitung ‖0,304‖ < t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H2 ditolak. 

Variabel Lvrg memiliki nilai t hitung sebesar 1,810 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,076, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 

Untuk t hitung ‖1,810‖ < t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H3 ditolak. 

Variabel Pghrgn memiliki nilai t hitung sebesar 1,507 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,138, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 
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Untuk t hitung ‖1,507‖ < t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

penghargaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H4 ditolak. 

Variabel Kpm_Pmr memiliki nilai t hitung sebesar 1,477 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,146, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 

Untuk t hitung ‖1,477‖ < t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H5 

ditolak. 

Variabel Kpm_Klg memiliki nilai t hitung sebesar 2,144 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,037, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Untuk t hitung ‖2,144‖ > t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H6 

diterima. 

Variabel Kpm_Asg memiliki nilai t hitung sebesar 2,828 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,007, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Untuk t hitung ‖2,828‖ > t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H7 diterima. 

Variabel Kpm_Ins memiliki nilai t hitung sebesar 0,852 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,398, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 

Untuk t hitung ‖0,852‖ < t tabel ‖2,008‖. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 

kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Maka H8 

ditolak. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai t 

hitung sebesar -2,098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041, dimana nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada pengungkapan ISR. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi yang di 

laporkan kepada investor, masyarakat umum, dll. 



6 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy & Hakim 

(2017), Rosiana, Arifin, & Hamdani (2015), Rama (2014) yang menyimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

3.5.2 Pengaruh profitabilitas terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai t 

hitung sebesar 0,304 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,762, dimana nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan ISR. Dalam 

pandangan islam, perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan pengungkapan 

penuh tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan itu untung/rugi. Karena 

semua yang terjadi dalam perusahaan harus di laporkan secara transparan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiyaul-Haq & 

Santoso (2016), Rostiani & Sukanta (2018) yang menyimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

3.5.3 Pengaruh leverage terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki nilai t 

hitung sebesar 1,810 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,076, dimana nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, disimpulkan 

bahwa leverage tidak berpengaruh pada pengungkapan ISR. Disebabkan karena 

kreditur memperoleh informasi dan pengungkapan lainnya selain dari laporan 

tahunan, sehingga dapat melalui tanya jawab secara langsung pada perusahaan. 

Jadi, tingkat leverage tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi pengungkapan 

ISR.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana, Arifin, & 

Hamdani (2015) dan Rostiani & Sukanta (2018) yang menyimpulkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 

3.5.4 Pengaruh penghargaan terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel penghargaan memiliki nilai t 

hitung sebesar 1,507 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,138, dimana nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, disimpulkan 

bahwa penghargaan tidak berpengaruh pada pengungkapan ISR. Disebabkan 
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karena tidak adanya pengungkapan secara transpan terhadap informasi sosial 

faktor eksternal. Apabila perusahaan mendapatkan penghargaan maka menjadi 

motivasi agar dapat memberikan informasi lebih transparan dalam 

mengungkapkan kinerja perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiyaul-Haq & 

Santoso (2016) yang menyimpulkan bahwa penghargaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. 

3.5.5 Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel tipe kepemilikan pemerintah 

memiliki nilai t hitung sebesar 1,477 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,146, 

dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, 

disimpulkan bahwa tipe kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh pada 

pengungkapan ISR. Kepemilikan pemerintah cenderung menghasilkan tekanan 

bagi perusahaan dalam mengungkapkan informasi karena pemerintah harus 

menyajikan informasi secara transparan terhadap masyarakat dan stakeholder. 

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kepemilikan 

pemerintah harus mengungkapkan informasi tentang ISR pada laporan keuangan 

dengan baik meskipun kepemilikan pemerintah tidak mempengaruhi 

pengungkapan ISR. 

3.5.6 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel tipe kepemilikan keluarga 

memiliki nilai t hitung sebesar 2,144 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037, 

dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, 

disimpulkan bahwa tipe kepemilikan keluarga berpengaruh pada pengungkapan 

ISR. Kepemilikan keluarga yang dikelola oleh direktur eksternal cenderung lebih 

baik dalam kinerja daripada dikelola oleh direktur anggota keluarga. Karena, 

apabila dikelola anggota keluarga hanya mementingkan reputasi pribadi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga 

harus mengungkapkan informasi tentang ISR pada laporan keuangan dengan baik 

meskipun kepemilikan keluarga mempengaruhi pengungkapan ISR. 
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3.5.7 Pengaruh kepemilikan asing terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel tipe kepemilikan asing 

memiliki nilai t hitung sebesar 2,828 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007, 

dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, 

disimpulkan bahwa tipe kepemilikan asing berpengaruh pada pengungkapan ISR. 

Kepemilikan asing cenderung lebih peka terhadap pengungkapan tanggung jawab 

karena adanya faktor geografis sehingga tingkat pengungkapan lebih banyak dan 

transparan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kepemilikan asing 

harus mengungkapkan informasi tentang ISR pada laporan keuangan dengan baik 

meskipun kepemilikan asing mempengaruhi pengungkapan ISR. 

3.5.8 Pengaruh kepemilikan institusi terhadap Islamic social reporting 

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel tipe kepemilikan institusi 

memiliki nilai t hitung sebesar 0,852 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,398, 

dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji t tersebut, 

disimpulkan bahwa tipe kepemilikan institusi tidak berpengaruh pada 

pengungkapan ISR. Kepemilikan institusi menghindari risiko atas investasi 

mereka karena mereka yakin apabila teribat dalam kinerja CSR akan 

meningkatkan keamanan mereka. 

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kepemilikan institusi 

harus mengungkapkan informasi tentang ISR pada laporan keuangan dengan baik 

meskipun kepemilikan institusi tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. 

4. PENUTUP

Berdasarkan tingkat pengungkapan informasi pada indeks ISR masih belum 

optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 37,60%. Berdasarkan uji 

F variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Penghargaan, 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing dan 

kepemilikan institusi berpengaruh terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting.  
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Berdasarkan uji t, variabel ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, dan 

kepemilikan asing berpengaruh terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Untuk variabel profitabilitas, leverage, penghargaan, kepemilikan pemerintah dan 

kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 
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