
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia  merupakan negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  

dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia 

sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah 

satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat  yaitu  adalah 

dengan  adanya  bank-bank yang  kegiatan operasionalnya  menggunakan 

prinsip syariah. Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 

1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Lembaga keuangan 

syariah tersebut bisa dikatakan sebagai pionir tumbuhnya bisnis syariah di 

Indonesia. Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia tersebut didukung 

dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang beberapa 

pasalnya mengatur tentang perbankan islam di Indonesia, meskipun dalam 

undang-undang tersebut tidak menyebut dan menjelaskan secara langsung 

bank islam itu sendiri. 

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di 

upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk 

membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah 

bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan 

respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 

1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur 
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dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan 

diimplementasikan oleh bank syariah. Menurut statistik perbankan syariah tahun 

2016 jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan, saat ini terdapat 12 

Bank Umum Syariah di Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah – Maret 2016 

Kelompok Bank 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maret 
2016 

Bank Umum Syariah  
1. Jumlah Bank 
2. Jumlah 

Kantor 
 
Jumlah Bank Umum 
Konvensional 
 
Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah 

1. Jumlah Bank 
2. Jumlah 

Kantor 

 
11 

1215 
 
 
 

23 
 
 
 

150 
286 

 
11 

1401 
 
 
 

24 
 
 
 

155 
364 

 
11 

1745 
 
 
 

24 
 
 
 

158 
401 

 
11 

1998 
 
 
 

23 
 
 
 

163 
399 

 
12 

2163 
 
 
 

22 
 
 
 

161 
439 

 
12 

1990 
 
 
 

22 
 
 
 

163 
446 

 
12 

1918 
 
 
 

22 
 
 
 

165 
454 

 Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2016  

Dengan berkembangnya bank syariah yang berjalan dengan prinsip islam, 

maka bank syariah dituntut untuk benar-benar mengedepankan kepedulian 

terhadap sesama dan lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) merupakan hal yang harus diperhatikan. Pemerintah mengeluarkan 

regulasi mengenai Corporate Social responsibility (CSR) khususnya untuk 

perbankan syariah. Regulasi tersebut Undang-Undang 
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Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3). Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bank syariah dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa bank 

syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam 

bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi 

pengelola zakat. Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa bank syariah dan Unit 

Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf 

uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf. 

 Informasi yang seringkali diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan 

adalah mengenai tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibilty 

(CSR). Informasi adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi stakeholders 

untuk mengambil keputusan. Penyampaian informasi melalui laporan 

keuangan perlu dilakukan agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

(stakeholders) dapat memperole h informasi yang mereka butuhkan. Laporan 

keuangan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting mengenai 

kondisi ekonomi perusahaan yang berguna untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Dengan informasi yang akurat, lengkap dan tepat 

waktu memudahkan investor untuk mengambil keputusan yang diharapkan 

dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan investor tersebut.  
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Hadi (2011:65) mengemukakan bahwa Social responsibility dengan 

perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan 

perusahaan. Hal itu karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan 

memiliki dampak positif maupun negatif. Khususnya dampak negatif 

(negative externalities) memicu reaksi dan protes stakeholder, sehingga perlu 

penyeimbangan lewat peran social responsibility sebagai salah satu strategi 

legitimasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri 

dengan melakukan praktik pengungkapan CSR. Secara tidak langsung CSR 

dapat menjadi media promosi bagi perusahaan untuk memperkuat citra 

positifnya kepada masyarakat. Hadi (2011:156) menyatakan bahwa 

perusahaan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dengan melakukan 

pengungkapan atas biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan, antara 

lain: (1) menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat 

sekitar; (2) transparansi; (3) wujud social responsibility; (4) membangun 

image perusahaan; (5) membangun image terhadap mutual fund dan 

shareholder; (6) mendukung tingkat kembalian investasi; (7) membangun 

image terhadap investor supaya investasi saham lebih aman. 

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada perbankan syariah, peneliti-peneliti ekonomi syariah saat 

ini banyak yang menggunakan Islamic Social Reporting Index (ISR) untuk 

mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi 
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pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan 

perspektif Islam. 

Praktik dan pengungkapan ISR merupakan konsekuensi logis dari 

implementasi konsep Good Corporate Governance (GCG), yang prinsipnya 

antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan 

stakeholders-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama 

yang aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang 

perusahaan. 

Peningkatan jumlah anggota dewan pengawas syariah mungkin mengarah 

ke tingkat pengungkapan ISR yang lebih tinggi dalam peningkatan 

pemantauan. AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota 

DPS. Ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Semakin 

besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum 

dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka 

pelaksanaan dan pengungkapan ISR menjadi lebih terkontrol. 

Dewan komisaris bertugas menyampaikan semua informasi kepada 

stakeholders, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial selain 

itu dewan komisaris juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan  

arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam 

menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk 

mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi. Hal ini 
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mengakibatkan efektivitas pengawasan sehingga kinerja perusahaan akan 

semakin bagus.  

Jumlah komite audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja 

perusahaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah komite 

audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau 

manajemen puncak akan semakin efektif. Semakin besar jumlah komite audit 

maka kinerja perusahaan akan semakin bagus dan pengungkapan kinerja 

sosial (tanggung jawab sosial) perusahaan semakin luas. 

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

suatu institusi dalam perusahaan. Adanya pemegang saham seperti 

kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. 

Kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-

perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Keberadaan kepemilikan 

institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam 

setiap pengambilan keputusan oleh manajer. 

Selain Good Corporate Governance, kinerja keuangan juga perlu 

dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengungkapan islamic social reporting. 

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh 

bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran 

kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan 
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sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu 

perusahaan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Untuk membuat keputusan rasional yang sesuai dengan tujuan bank, 

manajerial bank haruslah mempunyai alat-alat analisa tertentu. Analisa 

keuangan dilakukan baik oleh pihak luar bank, seperti kreditur, investor, 

nasabah, dan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan, 

maupun pihak bank sendiri. Jenis analisa bervariasi tergantung pada 

kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisa. Seorang yang memberikan 

kredit (pinjaman) jangka pendek dan nasabah tabungan, akan tertarik pada 

likuiditas bank. Yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek). Sedangkan para 

pemegang saham dan nasabah deposito, mungkin akan tertarik pada rasio 

profitabilitas bank, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

memperoleh laba. Para pemegang surat berharga bank, seperti pemegang 

obligasi, dan para pemberi kredit jangka panjang, mungkin akan tertarik pada 

struktur modal perusahaan, sumber-sumber dana dan penggunaan dan, 

profitabilitas selama beberapa periode dan proyeksi profitabilitas di masa 

datang, serta rasio solvabilitas bank, yaitu kemampuan bank dalam membayar 

hutang-hutang jangka panjang atau kemampuan bank dalam melunasi 
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semmua hutangnya apabila dilikuidasi. Bagi Bank Indonesia selaku Pembina 

dan Pengawas Perbankan di Indonesia, mungkin akan tertarik pada rasio 

kecukupan modal bank, rasio kualitas aktiva produktif, rasio-rasio 

profitabilitas bank, dan rasio-rasio likuiditas bank. 

Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat 

menentukan tingkat kinerja keuangan suatu bank dan kesehatannya dengan 

menggunakan perhitungan rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. 

suatu bank. Perhitungan rasio untuk menilai posisi kinerja suatu bank, akan 

memberikan gambaran yang jelas tentang baik atau tidaknya operasional 

suatu bank, yang dilihat dari posisi keuangannya dalam neraca dan laba-rugi. 

Atas dasar uraian diatas, peneliti mengambil penelitian dengan judul : 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN 

KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC 

SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH DI 

INDONESIA” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank 

Syariah di Indonesia? 
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2. Apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap  

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah di 

Indonesia? 

3. Apakah jumlah anggota Komite Audit berpengaruh terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah di 

Indonesia? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan  

Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia? 

5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia? 

6. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia? 

7. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank 

Syariah Indonesia. 
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2. Mengetahui pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah 

Indonesia. 

3. Mengetahui pengaruh jumlah anggota Komite Audit terhadap  

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah 

Indonesia. 

4. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah 

Indonesia. 

5. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah Indonesia. 

6. Mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah Indonesia. 

7. Mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang 

berhubungan dengan materi Islamic Social Reporting (ISR) dan 
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menambah pengetahuan mengenai pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG) dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi yang 

berkaitan dengan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). 

2. Bagi Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan 

dapat memberikan masukan serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

bagi perusahaan dalam hal pengungkapan laporan tahunan. 

3. Bagi investor/calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan 

keuangan tahunan sehingga dijadikan acuan untuk pembuatan keputusan 

investasi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan proposal ini disajikan dalam lima bab, dimana setiap bab akan 

disusun secara sistematis sehingga  akan menghubungkan antara satu bab 

dengan bab lainnya, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 
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Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian kajian pustaka penulis menguraikandasar-dasar teori yang 

didapat dari literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang sejenis. Dalam bab ini juga menguraikanhipotesis dan kerangka 

pemikiran teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan membahas gambaran tentang bagaimana penelitian akan 

dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu diuraikan metode penelitian, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang akan digunakan. 

BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilakukan dan saran bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 


