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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Shari’ah Enterprise Theory 

Shari’ah Enterprise Theory menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang 

menempatkan Allah SWT sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah SWT menjadi 

pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di 

sini hanya sebagai wakilNya (khalitullah fil ardh) yang memiliki konsekuensi 

patuh terhadap semua hukum-hukum Allah SWT. Kepatuhan manusia semata-

mata dalam rangka kembali kepada Allah SWT dengan jiwa yang tenang. Proses 

kembali ke Allah SWT memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama 

manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.  

Teori ini menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik 

(feminine), nilai materi dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. Dalam 

syariah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam 

salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan 

menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, 

materi-spiritual, dan individu-jamaah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini 

menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini 

pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Stakeholders meliputi Allah, 

manusia, dan alam. 

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan 

hidup manusia, dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka 
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tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan 

kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan 

Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai 

basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah 

ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan  atau hukum-

hukum Allah. Stakeholder kedua dari SET adalah manusia yang dibedakan dalam 

dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Direct-

stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi 

pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) 

maupun non-keuangan (nonfinancial contribution), karena mereka telah 

memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk 

mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan  

indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan 

kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), 

tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan 

kesejahteraan dari perusahaan (Triyuwono, 2007). Jadi, direct-stakeholders dan 

indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang mempunyai hak untuk 

mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak 

yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak 

Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi,  

menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan 

bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan 

energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya, namun demikian, alam tidak  
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menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang 

sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa 

kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan  

lain-lainnya (Triyuwono, 2007) dalam jundhi (2015) 

Konsep Corporate Social Responsibility dalam islam atau Islamic 

Corporate Governance yang terdiri dari konsep zakat, konsep keadilan, konsep 

kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep falah. Kemudian konsep 

tersebut terbentuk menjadi syari’ah enterprise theory. Konsep pertama 

mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak 

orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi 

syari’ah enterprise theory yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan 

kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang 

memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan. 

Penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi syari’ah enterprise 

theory baik secara individual dan kolektif memang dibatasi, karena pada 

hakikatnya segala sumber daya atau harta adalah amanah atau titipan dari Allah, 

dan stakeholder (manusia) hanya diberikan hak guna. Namun pembatasan tersebut 

bukan ditujukan untuk Allah, tetapi ditujukan untuk manusia yang mempunyai 

hak sumber daya tersebut. Seperti firman Allah SWT: “Dan dirikanlah shalat dan 

tunai kanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi Rahmat” (QS 

An Nur:56). 

Firman Allah SWT: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang 

mereka nafkahkan. Jawablah: „Apakah saja harta yang kamu nafkahkan 

hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
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orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan‟. Dan apa saja kebaikan 

yang kamu perbuat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS. Al 

Baqarah [2]:215).  

Firman Allah SWT lainnya dalam surat Al Baqarah [2]:273 

adalah:“(berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan 

Allah, maka mereka yang tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu 

menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta” 

Ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta 

kita sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti: hak para fakir miskin, anak-anak 

terlantar, dan ibnu sabil. Mengingat syari’ah enterprise theory ini mengacu pada 

tanggungjawab terhadap Allah SWT tentunya perusahaan maupun perbankan 

khususnya untuk perbankan yang berbasis syariah harus melakukan 

tanggungjawab atas kinerjanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban bank atas 

amanah yang diberikan oleh Allah SWT adalah dengan membuat pengungkapan 

salah satunya pengungkapan ISR dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. 

2.1.2 Teori Stakeholders 

Teori stakeholders adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana 

saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 2001 dalam jundhi, 2015). Teori 

stakeholders menyatakan bahwa aktivitas CSR dilakukan untuk mengakomodasi 

keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga 

perusahaan dapat beraktivitas dengan baik dengan dukungan seluruh pemangku 

kepentingan tersebut (Clarkson, 1995 dalam Fitria dan Hatanti, 2010). 

Teori stakeholders memberikan tekanan pada posisi para stakeholders 

yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pertimbangan utama bagi perusahaan 
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dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam 

laporan keungan. Kelompok pemegang saham dapat terdiri dari para pemegang 

saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan 

atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Teori stakeholder dalam penelitian ini diterapkan untuk menjelaskan 

hubungan variabel Investment Account Holder (IAH) dengan pengungkapan ISR. 

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder dengan mengakomodasi 

keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai 

power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan 

lain-lain. Stakeholder atau nasabah (IAH) menginginkan perusahaan tidak hanya 

menjalankan aktivitas bisnisnya saja, namun harus tetap memperhatikan 

lingkungan sekitarnya, yaitu dengan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini akan berdampak terhadap 

hubungan yang harmonis antara nasabah dengan bank syariah. 

2.1.3 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam 

lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha 

meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma  

masyarakat (Degaan, 2002 dalam jundhi 2015). Teori legitimasi yang 

menjelaskan bahwa perusahaan akan melakukan aktivitas CSR dikarenakan 

adanya tekanan sosial, politik dan ekonomi dari luar perusahaan. Sehingga 

perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang 
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diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan (Deegan, 

2002 dalam Khasanah dan Yulianto, 2015). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk 

mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Teori legitimasi sangat 

mampu menunjukkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan 

penggunaan metode content analysis untuk mengukur keluasan pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosial 

jika memang dibutuhkan oleh masyarakat. Teori legitimasi dapat digunakan untuk 

menjelaskan variabel Islamic Corporate Governance terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Islamic Corporate Governance memberikan 

keyakinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, artinya, dengan Islamic Corporate Governance yang mencukupi, 

perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif. Dimasa yang akan datang 

perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang pada akhirnya 

akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. 

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) Index. Dalam penelitian ini, teori legitimasi dapat 

digunakan untuk menjelaskan keterkaitan faktor ukuran dewan komisaris, ukuran 

dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, investment account holders dan 

kepatuhan syariah dengan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Index. 

Keterkaitan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, 

ukuran komite audit, investment account holders dan kepatuhan syariah dapat 

mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk 

mengungkapkan Islamic Social Reporting (ISR) Index agar regulasi Bank 
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Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank umum syariah yang turut 

mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. 

Berdasarkan teori legitimasi perusahaan dapat mempunyai peluang untuk 

membentuk suatu kontrak sosial dengan masyarakat yakni dengan melaksanakan 

dan melaporkan segala kegiatan indeks  ISR dalam sebuah pengungkapan indeks 

ISR. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi atau reaksi positif bagi 

perusahaan sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik. 

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena 

berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan 

interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitarnya. Dasar pemikiran dari teori ini 

adalah bahwa perusahaan akan terus berlanjut operasionalnya jika lingkungan 

menyadari bahwa perusahaan telah beroperasi dengan sistem nilai atau norma 

yang sejalan dengan nilai atau norma lingkungan di sekitar perusahaan.  

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan harapan untuk 

mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Hal ini berarti apabila 

perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus 

bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan 

keuntungan pada masa yang akan datang (Khoirudin, 2013). 

2.2 Islamic Social Reporting Index 

2.2.1 Definisi Islamic Social Reporting Index 

Social Reporting adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang 

merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat 
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sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian (Haniffa, 2002 

dalam Khoirudin, 2013). 

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks 

islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial 

yang bersifat syariah (Islamic Social Reporting Index) atau ISR indeks. Ada dua 

hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan penuh 

(full disclosure) dan akuntabilitas sosial (social accountability) (Fitria dan 

Hartanti, 2010). Islam telah menjelaskan cukup jelas mengenai hak dan kewajiban 

bagi individu maupun bagi organisasi berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Hal 

tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia di muka bumi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah 

SWT yang paling sempurna sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah 

satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat 

kerusakan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an surat Al-A’raf ayat 56 berikut: 

 

“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.”  

Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk 

merusak muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai 

khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan 
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melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan 

melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas 

dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan 

pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya 

ditujukkan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT 

sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan 

kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009). Dengan kata lain, akuntabilitas yang utama 

adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam. 

Menurut Maali (2006) ada beberapa hal yang penting dalam social 

reporting dalam perspektif Islam yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas, 

keadilan sosial dan kepemilikan sosial. Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh 

antara hubungan individu perusahaan dengan Allah. Hal ini berdasarkan tauhid, 

yang menegaskan bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada 

Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya. 

Keadilan sosial yang dimaksud Maali (2006) adalah berlaku adil kepada 

siapapun. Konsep keadilan sosial meliputi keadilan kepada karyawan, pelanggan 

dan seluruh anggota masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Kemudian yang 

penting dalam ISR adalah konsep kepemilikan. Islam mengakui adanya 

kepemilikan individu, tetapi pada hakekatnya segala sesuatu adalah milik Allah 

SWT sehingga pemilik bertanggung jawab menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya sesuai perintah Allah SWT dan bertujuan memberikan manfaat bagi 

ummat. 

Islamic Social Reporting Index merupakan sebuah standar alternatif yang 

digunakan untuk mengatur pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan yang 
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berbasis syariah. Islamic Social Reporting Index dikeluarkan oleh AAOIFI 

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Indeks 

ISR merupakan dari Social Reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak 

hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran 

perusahaan dalam perspektif spiritual. Untuk menentukan indeks ISR yaitu 

dengan content analisys pada laporan tahunan perusahaan dengan memberikan 

tanda checklist pada setiap item yang mengungkapkan tanggung jawab sosial. Jika 

terdapat satu item yang diungkapkan maka akan mendapat skor “1”dan jika tidak 

maka mendapatakan skor “0”. 

Indeks ISR mengungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

prinsip Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah, dan transaksi yang sudah 

terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, 

waqaf, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadatan di lingkungan 

perusahaan. Terdapat enam tema dalam Indeks ISR: 

1. Pendanaan dan Investasi 

2. Produk dan Jasa 

3. Tenaga Kerja atau Karyawan 

4. Sosial 

5. Lingkungan Hidup 

6. Tata Kelola Perusahaan 

Menurut Jundhi (2015) yang mengacu pada Othman et al. (2009) dengan 

beberapa penyesuaian, mengelompokkan Indeks ISR menjadi enam item dan 50 

indikator pengungkapan yang masing-masing terdapat berbagai item, yaitu: 
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a. Pendanaan dan Investasi 

Item yang termasuk dalam indikator pendanaan dan investasi adalah 

mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang 

terbebas dari unsur riba, gharar dan transaksi yang diharamkan oleh Islam 

serta item mengenai kebiijakan organisasi untuk menangani nasabah yang 

bermasalah. Item pendanaan dan investasi dapat dilihat pada tabel 2.1 

dibawah ini: 

Tabel 2.1  

Item Pengungkapan ISR Pendanaan dan Investasi 

No. Item ISR Sumber 

1. Aktivitas Riba Othman, 2009 

2. Gharar Othman, 2009 

3. Zakat Othman, 2009 

4. Keterlambatan pembayaran piutang Othman, 2009 

5. Current value balance Othman, 2009 

6. Value added statements Othman, 2009 

Sumber : Othman (2009) dalam Jundhi (2015) 

b. Produk dan Jasa 

Indikator pada indeks ISR yaitu mengenai produk dan jasa. Item-item pada 

indikator ini pengungkapan terhadap produk dan complain atau keluhan 

nasabah. Item tema product and service dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 

Item Pengungkapan ISR Produk dan Jasa 

No. Item ISR Sumber 

1. Pengembangan produk Othman, 2009 

2. Peningkatan pelayanan Othman, 2009 

3. Status halal atau syariah dalam produk Othman, 2009 

4. Pelayanan pengaduan pelanggan Othman, 2009 

Sumber : Othman (2009) dalam Jundhi (2015) 
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c. Tenaga Kerja 

Pada indeks ISR item-item indikator ini tetap menekankan pada prinsip-

prinsip Islam yang meliputi karakteristik pekerja, pendidikan dan pelatihan 

kesempatan yang sama, kesehatan dan keselamatan kerja dll, dapat dilihat 

pada tabel 2.3 dibawah ini:. 

  Tabel 2.3 

 Item Pengungkapan ISR Tenaga Kerja 

No. Item ISR Sumber 

1. Karakteristik pekerjaan Othman, 2009 

2. Pendidikan dan pelatihan Othman, 2009 

3. Kesehatan dan keselamatan kerja Othman, 2009 

4. Lingkungan / suasana pekerjaan Othman, 2009 

5. Pekerjaan Khusus  Othman, 2009 

Sumber : Othman (2009) dalam Jundhi (2015) 

d. Sosial 

Indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat hubungannya 

dengan konsep tanggungjawab sosial. Indikator sosial pada indeks ISR 

sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip 

Islam seperti item shadaqoh, waqaf, qardul hasan, serta kegiatan amal 

lainnya 

Tabel 2.4 

Item Pengungkapan ISR Sosial 

No. Item ISR Sumber 

1. Shodaqoh/ Donasi Othman, 2009 

2. Waqaf Othman, 2009 

3. Qardul Hasan Othman, 2009 

4. Karyawan sukarelawan  Othman, 2009 

5. Beasiswa / pendidikan  Othman, 2009 

6. Lulusan kerja (D3, S1, S2, S3) Othman, 2009 
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7. Kegiatan kepemudaan  Othman, 2009 

8. Masyarakat kurang mampu Othman, 2009 

9. Kepedulian terhadap anak yatim piatu Othman, 2009 

10. Kegiatan sosia lainnyal Othman, 2009 

11. Sponsor acara  Othman, 2009 

Sumber : Othman (2009) dalam Jundhi (2015) 

e. Lingkungan Hidup 

Indikator lingkungan pada indeks ISR memiliki item yang berkaitan 

dalam menekankan pengungkapan terhadap aktivitas dan besarnya dana yang 

dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannnya. Tema ini terdiri dari 

tujuh item yang berisi mengenai hubungan perusahaan terhadap lingkungan di 

sekitarnya. Tema ini menjelaskan apakah perusahaan mencemari lingkungan 

atau tidak, apakah perusahaan melakukan konservasi lingkungan atau tidak, 

apakah perusahaan turut melakukan pendidikan lingkungan hidup dan sistem 

manajemen lingkungan. Secara lengkap item dari Lingkungan hidup dapat 

dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini. 

Tabel 2.5 

Item Pengungkapan ISR Lingkungan Hidup 

No. Item ISR Sumber 

1. Konservasi lingkungan Othman, 2009 

2. 

Perlindungan terhadap flora dn fauna yang 

terancam punah Othman, 2009 

3. Pencemaran lingkungan/Polusi Othman, 2009 

4. Pendidikan tentang lingkungan Othman, 2009 

5. Go Green Campaign Othman, 2009 

6. Audit lingkungan Othman, 2009 

7. Kebijakan  manajemen lingkungan Othman, 2009 

Sumber : Othman (2009) dalam Jundhi (2015) 
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f. Tata Kelola Perusahaan 

Indikator terakhir dalam indeks ISR yaitu indikator tata kelola perusahaan. 

tema ini berisi apakah perusahaan mengungkapkan rincian nama, profil, rincian 

tanggungjawab. Secara lengkap item dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini: 

Tabel 2.6 

Item Pengungkapan ISR Tata Kelola Perusahaan 

No. Item ISR Sumber 

1. Profil dan strategi organisasi  Othman, 2009 

2. Struktur kepemimpinan organisasi  Othman, 2009 

3. 

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan 

Komisaris Othman, 2009 

4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Othman, 2009 

5. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite Othman, 2009 

5. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS Othman, 2009 

6. 

Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan 

jasa Othman, 2009 

7. Penanganan benturan kepentingan Othman, 2009 

8. Penerapan fungsi kepatuhan Bank Othman, 2009 

9. Penerapan fungsi audit intern Othman, 2009 

10 Penerapan fungsi audit ektern Othman, 2009 

11. Batas maksimum penyaluran dana Othman, 2009 

12. Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan Othman, 2009 

13. Kebijakan anti korupsi dan kode etik Othman, 2009 

14. 
Deklarasi dari kegiatan yang terlarang (pencucian uang, 

penipuan dll) Othman, 2009 

15. Etika Perusahaan Othman, 2009 

16. Program kpemilikan saham oleh karyawan/manajemen Othman, 2009 

Sumber : Othman (2009) dan Fauziah (2013)  

2.2.2 Pengungkapan Islamic Social Reporting Index 

Konsep CSR juga terdapat dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan 

bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar 

Al-Quran dan Sunah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya (Sofyani et al, 2012). 
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Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang menjalankan 

operasionalnya sesuai syariah. Dusuki dan Dar (2005) menyatakan bahwa pada 

perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan 

mengingat beberapa faktor yaitu perbankan syariah berlandaskan syariah yang 

beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggungjawab sosial dan adanya 

prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah. 

Ada beberapa hal yang penting dalam social reporting menurut perspektif 

Islam yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial  dan kepemilikan 

sosial (Maali,2006). Ketiga hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial 

dan manusia. Islam menunjukan bahwa akuntabilitas umat dipengaruhi oleh 

hubungan antara individu dan perusahaan dengan Allah SWT. Menurut konsep 

ini, pencipta dari segala sesuatu itu hanya Allah SWT semata dan segala sesuatu 

berasal dari Nya. Adanya konsep keesaan Allah SWT ini menegaskan bahwa 

dalam islam segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan hanya kepada Allah 

SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah Nya. Oleh 

sebab itu, seorang muslim melakukan kegiatan sosial dan membuat laporannya 

bukan untuk kepentingan finansial semata melainkan untuk tujuan yang lebih 

utama yaitu mendapatkan ridho Allah SWT. 

Keadilan sosial menurut Maali (2006) juga merupakan hal yang penting 

dalam Islamic Social Reporting (ISR). Keadilan yang dimaksud disini adalah 

berlaku adil kepada siapapun  karena seoarang muslim tidak boleh melakukan 

eksploitasi dan tindakan yang dapat merugikan sesama. Oleh sebab itu konsep 

keadilan sosial dalam kegiatan bisnis islam termasuk keadilan kepada karyawan, 

pelanggan, dan seluruh anggota masyarakat. 
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Dalam teori pendukung adanya pengungkapan ISR seperti teori legitimasi, 

teori stakeholder dan Shari’ah Enterprise Theory berpendapat bahwa perusahaan 

memberikan informasi ISR sebagai bagian dari dialog  antara perusahaan dengan 

masyarakat luas. Bahkan jika kegiatan organisasi telah sesuai dengan harapan 

masyarakat, legitimasi organisasi dapat terancam jika ia gagal untuk melakukan 

pengungkapan yang menunjukan bahwa kegiatannya memang sudah sesuai 

dengan harapan masyarakat (Newsom dan Deegan, 2002). 

Othman et al. (2009) mencoba mengambangkan suatu indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan poin-poin 

pengungkapan CSR dalam perspektif Islam. Penelitiannya didasarkan pada 

kebutuhan entitas Islam akan suatu standar pelaporan CSR yang dapat 

mengungkapkan secara penuh dan memiliki akuntabilitas sosial sesuai dengan 

konsep pengungkapan dalam perspektif islam. 

Menurut Meutia (2010), syari’ah enterprise theory mengajukan bebarapa 

karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan 

tanggungjawab sosial perusahaan perbankan syariah. 

Karakteristik-karakteristik ini, adalah: 

1) Menunjukan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT 

dan akuntabilitas horizontal terhadap direct stakeholders, indirect 

stakeholders dan alam. 

2) Menunjukan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh 

stakeholders, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep 

keseimbangan. 
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3) Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk 

memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh. 

Meutia (2010) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh 

syari’ah enterprise theory adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan 

adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan 

tidak dipatuhi beserta alasnnya. 

Sedangkan akuntabilitas  horizontal, ditunjukan kepada tiga pihak, yaitu 

direct stakeholders, indirect stakeholders, dan alam. Pihak-pihak yang disebut 

direct stakeholders menurut syari’ah enterprise theory adalah nasabah dan 

karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk indirect stakeholders menurut 

syari’ah enterprice theory adalah komunitas. Beberapa item pengungkapan 

tanggungjawab sosial yang menunjukan akuntabilitas horizontal kepada nasabah 

menurut syari’ah enterprice theory adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan 

pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat 

dan qardhul hasan serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut. 

Beberapa item yang menunjukan akuntabilitas kepada indirect stakeholders, 

dalam hal ini adalah komunitas, berdasarkan syari’ah enterprise theory. Item 

tersebut antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan 

akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam, kebijakan pembiayaan yang 

mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak dan kontribusi yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang agama, 

pendididkan, dan kesehatan. Sedangkan item pengungkapan yang menunjukan 

akuntailitas horizontal kepada alam menurut syari’ah enterprise theory adalah 
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adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan 

isu-isu lingkungkan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada 

usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan 

pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan 

pada pegawai. 

Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam (Anggraini, 2006) menjelaskan alasan 

perusahaan mengungkapkan informasi sosial. Perusahaan melakukan 

pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun image pada 

perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan  

biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang 

dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan 

menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas 

politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. 

Pelaporan ISR merupakan sumber informasi yang penting untuk pengambilan 

keputusan internal karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan di seluruh aspek tanggung jawab perusahaan. 

Pengungkapan ISR ini dapat digunakan untuk mengukur nilai dari hubungan 

jangka panjang dan asset. 

 

2.3 Islamic Corporate Governance 

2.3.1 Definisi Islmic Corporate Governance 

Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan 

dengan Islamic corporate governance senantiasa mengaitkan segala konsep 

dan  tingkah-laku dalam tata kelola perusahaan dengan hal-hal yang bersifat 

transendental dan imanen. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang 
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muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai 

landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan prilaku seorang muslim, termasuk 

dalam memahami corporate governance. 

Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah 

prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk bersikap 

adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlaq sebagai 

konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana 

dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8) 

Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan corporate 

governance adalah fairness (kesetaraan atau keadilan) yang dimaksudkan untuk 

menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Jika dikaitkan 

dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan 

material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat 

dalam Corporate Governance maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan 

atas implementasi keadilan. 

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan 

oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti 
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mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam 

(Fitria dan Hartanti, 2010).  

Khoirudin (2013) menjelaskan bahwa tingginya nilai ISR Bank Umum 

Syariah di Indonesia turut dipengaruhi oleh tingginya nilai pengungkapan tema 

Corporate Governance. Hal ini terjadi karena pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi Bank Umum Syariah.  

Pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya 

untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang 

berlaku secara umum pada industri perbankan syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). 

Terdapat lima prinsip dasar pelaksanaan GCG untuk perbankan yang diatur dalam 

PBI No. 11/33/PBI/2009, yaitu: 

1. Keterbukaan (transparency) adalah keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan 

proses keputusan. 

2. Akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian pengelolaan bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan bank yang sehat. 
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4. Professional (professional) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak 

objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) 

serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah 

5. Kewajaran (fairness) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Corporate governance dalam islam bukanlah hal yang asing. Prinsip 

corporate governance seperti, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, 

profesional, dan kewajaran adalah nilai yang sudah terintegrasi dengan akhlaq 

Islam dan seorang muslim dalam aktivitasnya. Pemenuhan prinsip syariah 

merupakan elemen vital konteks corporate governance dalam perspektif syariah, 

pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep corporate governance yang lebih 

luas dari corporate governance konvensional. Dalam Islam kepentingan utama 

adalah pertanggungjawaban karena merupakan segala kebebasan dalam 

melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus 

diberikan atas aktivitas yang dilakukannya. 

 

2.3.2 Self Assesment GCG 

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG bank 

diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif 

terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Penilaian atas pelaksanaan GCG tersebut 

yang disajikan dalam Self Assessment setidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun. 

Salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi (transparency), bank 

diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada stakeholders. 

Laporan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders dan 

mendorong stakeholders melakukan check and balance. Adanya laporan 
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Pelaksanaan GCG juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan syariah serta meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perbankan syariah. 

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/13/DPbS tahun 2010 perihal 

Pelaksanaan GCG bagi BUS, penilaian atas Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum  

Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor, sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan  

penyaluran dana  

6. Penanganan benturan kepentingan 

7. Penerapan fungsi kepatuhan 

8. Penerapan fungsi audit intern 

9. Penerapan fungsi audit ekstern 

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana, dan 

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan 

GCG serta pelaporan internal. 

Dengan itu, pesan yang disampaikan dalam surat tersebut, bahwa segala 

sesuatu yang diperbuat baik perseorangan maupun sebuah institusi akan diminta 

pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan supaya tidak semena-mena dalam 

melakukan suatu perbuatan, apalagi menyangkut kepentingan berbagai pihak. 

Good corporate governance yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran 
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dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, 

investment account holders, serta kepatuhan syariah. Semua variabel tersebut 

akan diteliti terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting Index. 

Bank wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG dan 

dilakukan dengan menggunakan kertas kerja self assessment. Pengisian Kertas 

Kerja Self Assessment dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menyusun analisis self assessment, dengan cara membandingkan pemenuhan 

setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi 

yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat 

masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai 

berikut: 

a. Peringkat 1: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa 

pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

b. Peringkat 2: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa 

pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

c. Peringkat 3: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa 

pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

d. Peringkat 4: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa 

pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

e. Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa 

pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

2. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis self assessment, 

dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 

1. 
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3. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal 

tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan 

berdasarkan hasil analisis self assessment, dengan mengacu pada kriteria 

peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 

4. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat 

permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis 

beserta target waktu pelaksanaannya. 

5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan 

peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-

masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.7 

Bobot masing-masing faktor 

No. Faktor Bobot (%) 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris 

12.50 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi 

17.50 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00 

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan PengawasSyariah 

10.00 

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana 

serta pelayanan jasa 

5.00 

6. Penanganan benturan kepentingan 10.00 

7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5.00 

8. Penerapan fungsi audit intern 5.00 

9. Penerapan fungsi audit ekstern 5.00 

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana 5.00 

11. Transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal 

15.00 

 TOTAL 100 

Sumber: SEBI No. 12/13/DPbS 
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6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh 

faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat 

komposit sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.8 

Predikat Nilai Komposit 

Nilai Komposit Predikat Komposit 

Nilai Komposit < 1.5 Sangat Baik 

1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 Baik 

2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 Cukup Baik 

3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 Kurang Baik 

4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5  Tidak Baik 

Sumber: SEBI No. 12/13/DPbS 

7. Berdasarkan Kertas Kerja Self Assessment dan Ringkasan Perhitungan Nilai 

Komposit Self Assessment di atas, Bank membuat Kesimpulan Umum pada 

lembar tersendiri yang paling kurang meliputi: 

a. Gambaran umum pelaksanaan GCG termasuk peringkat masing- masing 

Faktor serta nilai komposit dan predikatnya; 

b. Kelemahan dan kekuatan pelaksanaan GCG secara umum; 

c. Langkah perbaikan beserta target waktu pelaksanaannya; dan 

d. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta 

waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya, apabila ada.  

Semakin tinggi predikat penilaian penerapan GCG mengindikasikan bahwa 

GCG sudah diterapkan dengan baik. Adanya laporan pelaksanaan GCG yang baik 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah serta 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. 
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2.4 Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran Dewan Komisaris, bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris 

maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan 

monitoring yang dilakukan akan semakin efektif sehingga tekanan terhadap 

manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan pertanggungjawaban 

sosialnya. 

Menurut Sembiring (2005) dalam Khoirudin (2013) ukuran dewan 

komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. 

Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. 

Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan Islamic Social 

Reporting Index akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang 

mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Hasil penelitian Sembiring 

(2005) serta Veronica dan Sumin (2009) dalam Khoirudin (2013) menunjukkan 

bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. 

Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan. Dengan 

wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang 

cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi 

tanggung jawab sosial. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris lebih 

besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. 

 

2.5 Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan 

pengawas syariah dalam suatu perusahaan. DPS mempunyai peran dalam 

pengungkapan indeks ISR Bank Umum Syariah. Hal ini karena DPS mempunyai 

wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain 
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mengawasi kegiatan menyalurkan dana  zakat,  infaq, sedekah yang bisa diakui 

sebagai bentuk indeks ISR perusahaan.  

Beberapa peneliti terdahulu menyertakan variabel dewan pengawas syariah 

dalam penelitiannya. Farook dan Lanis (2005) dalam Khoirudin (2015) 

melakukan penelitian tentang transparansi pengungkapan CSR perbankan syariah 

di seluruh dunia. Penelitian tersebut menemukan bahwa Islamic Governance 

(sebagai proksi corporate governance di Bank Islam) terbukti berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Di dalam 

variabel Islamic Governance tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas 

syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level 

pengungkapan.  

 

2.6 Ukuran Komite Audit 

Komite audit merupakan hal yang sangat penting bagi setiap bank syariah. 

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (Sunarto, 2016). 

Ukuran Komite Audit, menunjukan bahwa semakin besar ukuran komite 

audit maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen 

puncak akan semakin efektif, sehingga pengungkapan ISR akan lebih baik. 

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-29/PM/2004 

pada tanggal 24 September 2004 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka 

membantu tugas dan fungsi dewan komisaris itu sendiri. Pengangkatan serta 

pemberhentian komite audit dilakukan oleh dewan komisaris dan dilaporkan 
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kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite audit harus terdiri dari 

sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 

dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emitmen atau perusahaan publik. 

 

2.7 Investment Account Holders 

Investment Account Holder (IAH) adalah salah satu unsur corporate 

governance, yaitu unsur struktur pendanaan. Struktur pendanaan adalah bentuk 

pendanaan pada lembaga perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana 

nasabah. IAH atau nasabah menentukan tingkat pengawasan dan tingkat 

pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Farook et al. 2011). Semakin 

banyak nasabah maka tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan akan lebih 

luas. 

Investment Account Holder (nasabah) menentukan tingkat kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang lebih luas. Investment Account Holder lebih mungkin 

untuk menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan sebagai pemegang 

saham, sejak Investment Account Holder lebih tertarik pada layanan yang 

ditawarkan bank-bank syariah daripada kepemilikan saham dari bank-bank 

syariah tersebut. Rekening di bank syariah lebih mudah diakses daripada saham 

bank-bank syariah. Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, namun 

mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui 

pemegang saham (Archer et al. 1998) dalam (Hardiyanti, 2012). Hal ini 

disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh 

keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana nasabah. Jika menjadi 

nasabah lebih menarik daripada menjadi pemegang saham dan sesuai dengan 
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hukum serta prinsip Islam, maka pengaruh relatif dari nasabah akan menentukan 

sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan hukum-hukum Islam dan prinsip-

prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan yang disajikan 

oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berhubungan positif 

dengan ukuran relatif dana nasabah sebagai proporsi dari dana pemegang saham. 

Investment Account Holder, faktor ini mempengaruhi tingkat pengungkapan 

Islamic Social Reporting Index dikarenakan IAH akan menentukan sejauh mana 

bank sesuai dengan hukum dan prinsip Islam yang akibatnya mempengaruhi 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. 

Struktur pendanaan ini juga menentukan tingkat pengawasan dan tentu saja 

tingkat pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Farook et al. 2011). 

Sejumlah penelitian terdahulu melihat pengaruh struktur pendanaan terhadap 

pengungkapan sukarela (Ruland et al., 1990, Eng dan Mak, 2003, El- Gazzar, 

1998, dalam Farook et al. 2011).  

Sebagaimana diuraikan di atas, investor Islam menetukan tingkat kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan ISR. 

Investor Islam lebih mungkin untuk menginvestasikan dana mereka sebagai 

nasabah (IAH) bukan sebagai pemegang saham sejak investor Islam lebih tertarik 

pada layanan yang ditawarkan bank-bank syariah dari pada kepemilikan saham 

dari bank-bank syariah tersebut.  

 

2.8 Kepatuhan Syariah 

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (corporate 

governance). Kepatuhan syariah merupakan manivestasi pemenuhan seluruh 

prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan 
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kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, 

perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah 

terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Khasanah dan Yulianto, 2015) 

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah dapat diwujudkan melalui 

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran 

dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. Seperti yang diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa dalam Perbankan Syariah bahwa pemenuhan prinsip syariah yang 

dilaksanakan harus memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip 

keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan 

universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan 

objek haram. Pengukuran pada pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa menggunakan 

peringkat atau predikat dengan skala yang tercantum dalam Self Assessment Good 

Corporate Governance sebagai berikut: 

Tabel 2.9 

Skala predikat pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan 

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

 

Predikat Bobot (%) Nilai 

 

1 5 0,05 

2 5 0.10 

3 5 0.15 

4 5 0.20 

5 5 0,25 
 Sumber: Data diolah, 2015 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengungkapan ISR pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia berdasarkan indeks ISR masih sedikit dilakukan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang indeks ISR lebih banyak dilakukan oleh 

peneliti-peneliti Malaysia. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi penulis untuk lebih giat dalam mencari sumber-sumber referensi tentang 

indeks ISR dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

Amirul Khoirudin (2013) meneliti corporate governance dan 

pengungkapan Islamic Social Reporting Index pada perbankan syariah di 

Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara 

simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

Index perbankan syariah di Indonesia. Variabel ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting Index 

perbankan syariah di indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas 

syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting Index 

perbankan syariah di Indonesia 

Penelitian yang dilakukan oleh Lakharis Inuzula, Hasan Basri dan Shabri 

(2015) meneliti tentang peran dewan pengawas syariah dan dewan komisaris 

dalam mengungkapkan Islamic Social Reporting Index pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia. Menggunakan dewan pengawas syariah dan dewan komisaris 

sebagai variabel dependen. Sementara variabel independen yang digunakan adalah 
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Islamic Social Reporting Index. Hasil penelitian ini menemukan  bahwa dewan 

pengawas syariah tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengungkapkan 

Islamic Social Reporting Index, sedangkan dewan komisaris memiliki peran yang 

signifikan dalam mengungkapkan Islamic Social Reporting Index.  

Penelitian yang dilakukan Wardatul Baidok (2016) yang berjudul “analisis 

pengaruh dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan 

pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris syariah dan frekuensi rapat 

komite audit terhadap pengungkapan indeks Islamic Social Reporting Index  pada 

Bank Umum Syariah periode 2010-2014”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

dewan komisaris, komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Index dan dewan pengawas syariah 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR) 

Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan Awalya Ma’rifatul Jannah, Asrori (2016) 

dengan judul “pengaruh GCG, size, jenis produk dan kepemilikan saham publik 

terhadap pengungkapan indeks ISR”. Hasil penelitian menunjukan bahwa dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting Index. Komite 

audit tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting Index. Size dan jenis 

produk berpengaruh terhadap Islamic Social Repoeritng Index. 

Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto  (2015) meneliti tentang islamic 

corporate governance dan pengungkapan islamic social reporting pada bank 

umum syariah.  Hasil menunjukan bahwa variabel investment account holder dan 

kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR karena 

jika rasio IAH tinggi maka perusahaan akan mengungkapkan ISR lebih luas 
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sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholdernya atau dalam hal ini 

adalah nasabah.  

Amanda Kyka Maharani,Agung Yulianto (2016) meneliti tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan islamic social reporting pada 

bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepatuhan syariah 

berpengaruh postif terhadap pengungkapan islamic social reporting karena 

kepatuhan syariah diwujudkan dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan 

syariah. pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Bank syariah yang melakukan 

kegiataannya berdasarkan pada aturan syariah, akan melakukan pengungkapan 

ISR yang baik sesuai dengan prinsip syariah. 

Penelitian yang dilakukan Sudaryati dan Eskadewi (2012). Yang berjudul 

“Pengaruh corporate governance terhadap tingkat pengungkapan corporate social 

responsibility di Bank Syariah” menggunakan CSR sebagai variabel dependen 

dan IAH sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

IAH memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang disajikan oleh Bank Islam 

Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yg dilakukan oleh Zayyinatul Khasanah & Agung Yulianto 

(2015). 
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Tabel 2.10 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1. Amirul 

Khoirudin 

(Accounting 

Analysis 

Journal 2, 

2013) 

Corporate 

governance 

dan 

pengungkapan 

islamic social 

reporting pada 

perbankan 

syariah di 

indonesia 

Variabel 

dependen: 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) 

 

Variabel 

Independen: 

ukuran dewan 

komisaris dan 

ukuran dewan 

pengawas 

syariah 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa 

Variabelukuran 

dewan komisaris 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting Index 

Sedangkan 

variabel ukuran 

dewan 

pengawas 

syariah tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting Index 

perbankan 

syariah di 

Indonesia 

 

2. Lakharis 

Inuzula, 

Hasan Basri 

dan Shabri 

(Jurnal 

Magester 

Akuntansi 

Vol.4(4),(201

5) 

Peran dewan 

pengawas 

syariah dan 

dewan 

komisaris 

dalam 

mengungkapka

n islamic 

social 

reporting pada 

bank umum 

syariah di 

indonesia 

Variabel  

Dependen:Isla

mic Social 

Reporting(IS) 

 

Variabel 

independen: 

dewan 

pengawas 

syariah, dewan 

komisaris dan 

ukuran bank 

  Hasil penelitian  

menunjukan 

bahwa dewan 

pengawas 

syariah secara 

parsial tidak 

memiliki peran 

yang signifikan 

dalam 

mengungkapka

n islamic social 

reporting. 

Sedangkan 

dewan 

komisaris 

secara parsial 

memiliki peran 

yang signifikan 
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dalam 

mengungkapka

n islamic social 

reporting. 

Ukuran bank 

memiliki 

pengaruh dalam 

pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting Index 

3. Wardatul 

Baidok 

(Jurnal 

Ekonomi 

Syariah Vol.3 

No.12, 2016) 

Pengaruh 

dewan 

komisaris, 

komposisi 

dewan 

komisaris 

independen, 

dewan 

pengawas 

syariah, 

frekuensi rapat 

dewan 

komisaris 

syariah dan 

frekuensi rapat 

komite audit 

terhadap 

pengungkapan 

indeks islamic 

social 

reporting pada 

bank umum 

syariah periode 

2010-2014 

Variabel 

dependen: 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) 

 

Variabel 

Independen: 

dewan 

komisaris, 

komposisi 

dewan 

komisaris 

independen, 

dewan 

pengawas 

syariah, 

frekuensi rapat 

dewan 

pengawas 

syariah, 

frekuensi rapat 

komite audit 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap islamic 

social reporting 

index, 

sedangkan 

dewan 

pengawas 

syariah secara 

parsial  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap islamic 

social reporting 

(ISR) pada bank 

umum syariah di 

indonesia. 

 

4. Awalya 

Ma’rifatul 

Jannah & 

Asrori 

(Accounting 

Analysis 

Journal) AAJ 

5 (1) (2016) 

Pengaruh 

GCG, size, 

jenis produk 

dan 

kepemilikan 

saham publik 

terhadap 

pengungkapan 

ISR 

Variabel 

dependen: 

Islamic Social 

Reporting(ISR

) 

 

Variabel 

independen: 

dewan 

komisaris, 

komite audit, 

size, jenis 

produk dan 

kepemilikan 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa dewan 

komisaris, 

komite audit, 

kepemilikan 

saham tidak 

berpengaruh 

terhadap Islamic 

Social 

Reporting, 

sedangkan size 

dan jenis produk 

berpengaruh 
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saham publik terhadap Islamic 

Social Reporting 

(ISR) 

5. Zayyinatul 

Khasanah, 

Agung 

Yulianto 

(Accounting 

Analysis 

Journal) 4 

(4) (2015) 

Islamic 

Corporate 

Governance 

dan 

pengungkapan 

islamic social 

reporting pada 

bank  umum 

syariah 

Variabel 

dependen: 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) 

 

Variabel 

dependen:  

investment 

account 

holders, tugas 

dan 

tanggungjawab 

DPS, 

kepatuhan 

syariah 

Hasil 

menunjukan 

bahwa variabel 

investment 

account holders 

dan kepatuhan 

syariah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap tingkat 

pengungkapan 

ISR pada bank 

umum syariah, 

sedangkan tugas 

dan 

tanggungjawab 

DPS tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

ISR. 

 

6. Amanda 

Kyka 

Marharani, 

Agung 

Yulianto 

(Accounting 

Analysis 

Journal)AAJ 

5 (1) (2016) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

tingkat 

pengungkapan 

islamic social 

reporting 

index pada 

bank syariah. 

Variabel 

dependen: 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) 

 

Variabel 

independen: 

pelaksanaan 

tugas dan 

tanggungjawab 

dewan 

pengawas 

syariah, 

kepatuhan 

syariah dan 

penerbitan 

surat berharga 

syariah 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pelaksanaan 

tugas dan 

tanggungjawab 

dewan 

pengawas 

syariah dan 

kepatuhan 

syariah tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting. 

Penerbitan surat 

berharga syariah 

berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat 

pengungkapan 



50 
 

 
 

Islamic Social 

Reporting. 

7. Sudaryati dan 

Eskadewi 

(Jurnal 

Ekonomi dan 

Bisnis. 

Volume 11. 

Nomor 01. 

September 

2012) 

Pengaruh 

corporate 

governance 

terhadap 

tingkat 

pengungkapan 

corporate 

social 

responsibility 

di Bank 

Syariah 

Variabel 

dependen: 

corporate 

social 

responsibility 

 

Variabel 

Independen: 

Islamic 

Governance 

dan IAH 

Hasil 

menunjukan 

bahwa variabel 

Islamic 

Governance 

memiliki 

pengaruh 

positif yang 

signifikan 

terhadap tingkat 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

sedangkan 

variabel  

IAH (Investment 

Account Holder) 

memiliki 

pengaruh negatif 

yang tidak 

signifikan 

terhadap tingkat 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility  

 

    Sumber : Jurnal Penelitian 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan penelitian 

sejenis yang telah dikemukakan diatas, maka variabel-variabel yang terkait   

dalam penelitian  ini  dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dewan komisaris dinilai berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

Islamic Social Reporting Index karena memiliki peran yang penting yaitu, 

bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada 

stakeholders, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin 

besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dewan 

pengawas syariah dinilai tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) Index karena dewan pengawas syariah yang masih 

terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan operasional 

Kepatuhan Syariah  

(X5) 

 

Investment 

Account Holders 

(X5) 

vets 

 

Ukuran Komite 

Audit (X3) 

 

Ukuran Dewan 

Pengawas Syariah 

(X2) 

 

 

Ukuran Dewan 

Komisaris (X1) 

 

 

Pengungkapan 

Islamic Social 

Reporting 

(ISR) Index 

(Y) 
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perbankan syariah, misalnya mengenai persetujuan produk baru, mengawasi 

apakah akad sudah sesuai dengan prinsip syariah dan review laporan keuangan 

bank syariah. 

Ukuran komite audit dinilai tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) Index, karena tingkat frekuensi atau jumlah 

pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan 

monitoring terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan 

secara efektif. Investment Account Holder menunjukan bahwa pengungkapan ISR 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Index 

karena jika rasio IAH yang tinggi akan mengakibatkan perusahaan lebih 

berpartisipasi aktif dalam pengungkapan Islamic Social Reporting Index dengan 

pengungkapan ISR, diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi 

sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan 

stakeholdernya. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan dapat mencapai 

keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya. 

Kepatuhan syariah dinilai tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Index, karena kepatuhan syariah 

tidak memiliki dampak terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting 

Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pengungkapan ISR sudah 

merupakan kewajiban bagi perbankan khususnya Bank Umum Syariah dalam 

mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT yang 

sesuai dengan ajaran Islam. 
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2.11 Hipotesis   

2.11.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR)  Index. 

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan 

komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur dengan cara menghitung jumlah 

anggota dewan komisaris perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi yang menyatakan bahwadewan 

komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan 

dan menyampaikan semua informasi kepada stakeholders, termasuk informasi 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menyatakan 

bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap indeks ISR. Semakin 

banyak dewan komisaris yang terdapat diperusahaan, maka akan semakin mudah 

mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan monitoring yang dilakukan akan 

semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan tanggungjawab sosial, maka tekanan 

terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) Index  pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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2.11.2 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tehaadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Index. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada 

Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh 

perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. 

Khoirudin (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting Index 

perbankan syariah di Indonesia, karena dewan pengawas syariah masih terfokus 

pada tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan opersional perbankan syariah, 

misalnya mengenai persetujuan produk baru, mengawasi apakah akad sudah 

sesuai dengan prinsip syariah dan review laporan keuangan bank syariah.  

Berdasarkan uraian diatas,  maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H2: Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak  berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Index pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

 

2.11.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) Index. 

Komite audit merupakan badan yang kedudukannya berada dibawah 

dewan komisaris dan bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan 

komisaris. Salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur 
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pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Adanya komite audit di 

dalam perusahaan dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme 

pengawasan sehingga dapat meningkatkan pengendalian internal dan akan 

meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. 

Penelitian Awalya dan Asrori (2016) menyatakan bahwa komite audit 

tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting Index. Rahman dan Ali 

(2006) dalam Waryanto (2010) menyatakan bahwa Ukuran komite audit dinilai 

tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Index , karena tingkat 

frekuensi atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak 

menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan 

kecurangan akan berjalan secara efektif. Sehingga peluang manajemen untuk 

melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi dapat dimungkinkan. 

hasil penelitian ini bertentangan dengan teori stakeholders bahwa manajemen 

memiliki tanggung jawab tidak banyak kepada internal perusahaan melainkan 

juga kepada stakeholders lainnya termasuk pemegang saham. Dengan ada good 

corporate governance yang baik, maka membantu pemegang saham dalam 

memantau perusahaan tempat iya berinvestasi. 

Berdasarkan uraian diatas,  maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H3: Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) Index  pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 
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2.11.4 Pengaruh Investment Account Holders (IAH) Terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) Index. 

Peneliti sebelumnya yang menggunakan Investment Account Holders 

sebagai variabel bebas diantaranya adalah Farook et al (2011) membuktikan IAH 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa pengungkapan ISR berhubungan positif 

dengan hubungan relatif dana nasabah sebagai proporsi daridana pemegang 

saham. Semakin tinggi rasio IAH maka akan meningkatkan pengawasan terhadap 

bank syariah untuk melakukan pengungkapan ISR. 

Investment Account Holder mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) Index dikarenakan IAH akan menentukan sejauh mana 

bank sesuai dengan hukum dan prinsip Islam yang akibatnya mempengaruhi 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. 

Investment Account Holders diduga berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan ISR karena jika rasio IAH tinggi maka perusahaan akan 

mengungkapkan ISR lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

stakeholdernya atau dalam hal ini adalah nasabah. Penelitian Farook et al. (2011) 

dan Fitriyah dan Oktaviana (2012) dalam Khasanah dan Yulianto (2013) 

menemukan bahwa IAH berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. 

Berdasarkan uraian diatas,  maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H4: Investment Account Holders memiliki pengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Index pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 
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2.11.5 Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) Index. 

Bakar (2002) menyatakan bahwa “kepatuhan syariah merupakan inti dari 

sebuah bank islam dan bisnis perbankannya”. Tingkat kepatuhan syariah oleh 

bank islam akan bergantung pada tingkat pengawasan ditempat dalam membatasi 

perbedaan kepentingan antara para pelaku yang secara khusus tertarik pada 

kepatuhan syariah yang dilakukan bank dan agen yang merupakan manajemen 

bank (Farook et al. 2011).  

Menurut Amanda Kyka Marharani dan Agung Yulianto (2016) kepatuhan 

syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social 

Reporting Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia, kepatuhan syariah tidak 

memiliki dampak terhadap tingkat pengungkapan ISR, meskipun kepatuhan 

syariah dalam BUS sudah dilakukan, bank tetap harus meningkatkan tingkat 

pengungkapan ISR sebagai upaya manajemen mendapatkan kepercayaan 

stakeholder. Pengungkapan ISR sudah merupakan kewajiban bagi perbankan 

khususnya Bank Umum Syariah dalam mempertanggungjawabkan amanah yang 

telah diberikan oleh Allah SWT yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Berdasarkan uraian diatas,  maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H5: Kepatuhan Syariah tidak berpengaruh terhadap  pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) Index  pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

 


