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BAB II KERANGKA TEORI 

 

A. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan salah satu alat bagi penulis untuk 

menambah wawasan dan gambaran umum mengenai kejadian atau 

gagasan utama dalam penelitian. Adanya penelitian terdahulu dapat 

menjadi salah satu inspirasi dari modal awal penelitian yang hendak 

dilakukan. Telaah pustaka dapat diperoleh dari berbagai macam sumber 

seperti; buku, jurnal dan artikel ilmiah, laporan kegiatan dan sumber 

lainnya (Lolombulan, 2016).   

Penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan peneliti untuk 

menentukan metode serta variabel pada penelitiannya, sebab dalam 

penelitian terdahulu pasti ada unsur yang harus diperbaharui atau unsur 

yang harus yang dikuatkan baik disebabkan adanya kesenjangan hasil 

penelitian atau perubahan sosial. Selain itu adanya penelitian terdahulu 

menjadi acuan adanya kesenjangan antara harapan dan fakta di lapangan. 

Dari kesenjangan tersebut peneliti akan menentukan judul yang tepat 

untuk penelitiannya (Wahyudi, Dedi, & Alafiah, 2016) 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan adalah; Pertama penelitian yang terdapat pada artikel ilmiah 

yang berjudul “Islamic Social Reporting Index sebagai Model Pengukuran  

Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan 

Malaysia)”, penelitian ini dilakukan oleh Sofyani, Ulum, Syam, & 

Wahjuni L (2012). Objek penelitian ini adalah tiga bank Islam baik di 

Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menggunakan metode Content 

analysis untuk menganalisis data. Tujuan dari penelitian ini untuk 

membandingkan kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia 

dengan menggunakan model Islamic Social Reporting Index (ISR).  

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

kinerja sosial train-average perbankan Islam di Malaysia lebih tinggi dari 



pada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 

mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 10% dari tahun se-

belumnya (2009). Kinerja sosial pada perbankan syariah di Malaysia 

cukup stabil karena tidak meningkat ataupun menurun. Namun, dari semua 

bank-bank Islam, baik di Indonesia ataupun di Malaysia, tidak ada satupun 

yang mencapai tingkat kinerja sangat bagus (Sofyani, Ulum, Syam, & 

Wahjuni L, 2012). 

Penelitian kedua diambil dari penelitian Trisnawati (2012) yang 

berjudul “Pengukuran Tanggung jawab Sosial Perusahaan Perbankan 

Syariah di Indonesia”. Penelitian ini mengukur kinerja sosial atau 

tanggung jawab sosial perusahaan yang baru dengan melakukan 

konvergensi Global Reporting Initiative  (GRI) yang berjumlah 121 item 

dan Islamic Social Reporting (ISR) yang berjumlah  72 item. Penelitian ini 

menggunakan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai 

populasi penelitian. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa 

konvergensi indeks Global Reporting Initiative  (GRI) dan Indeks Islamic 

Social Reporting (ISR) harus dilakukan untuk indikator-indikator seperti 

tenaga kerja, pemerintah, ekonomi dan tanggung jawab terhadap produk 

dan jasa. Hasil penelitian mereka juga menunjukkan bahwa pada 

pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) yang baru 

menghasilkan 90 item pengukuran dengan 10 indikator (Trisnawati, 2012). 

Penelitian ketiga terkait dengan sumber yang peneliti gunakan 

adalah diambil dari paper ilmiah yang ditulis oleh Fauziah & Yudho 

(2013) dengan judul “Analisis Pengungkapan Tanggung jawab Sosial 

Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Islamic Social Reporting 

Indeks”. Penelitian ini menggunakan metode Content analysis dengan cara 

memberikan skoring dari setiap indikator yang ada. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa skor indek ISR tertinggi adalah Bank Muamalat 

Indonesia sebesar 73% dan skor terendah adalah Bank Panin Syariah 

dengan skor 41% (Yudho & Fauziah, 2013). 



Penelitian keempat adalah penelitian yang hasilnya dipaparkan 

dalam seminar nasional di Surakarta oleh Ahzar & Trisnawati (2013). 

Sampel yang digunakan adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia 

yang go public dan mempunyai laporan tahunan dari periode 2009-2011. 

Penelitian ini menggunakan metode content analysis yakni identifikasi 

tanggung jawab sosial pada bank syariah menggunakan Islamic Social 

Reporting (ISR) index terhadap laporan tahunan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa bank Mega Syariah dan BRI Syariah memperoleh 

skor tertinggi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, yaitu dengan 

mencapai persentase masing-masing per tahun sebesar 50.68%. Sedangkan 

hasil terendah terdapat pada bank Bukopin Syariah dengan persentase tiap 

tahunnya sebesar 45.21%. Hasil penelitian ini juga mendapatkan 

kesimpulan bahwa bentuk kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

oleh bank syariah di Indonesia berfokus pada kegiatan sosial berupa 

penyaluran zakat korporasi kepada sejumlah lembaga zakat, pemberian 

bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu, pemberian 

bantuan kepada pendidikan, korban bencana, dan kesehatan (Ali Ahzar & 

Trisnawati, 2013). 

Penelitian kelima yang berkaitan dengan penelitian ini ialah 

penelitian C.Das (2013) yang berjudul “ Corporate Social Reporting and 

Human Resource Disclosures: Experiences FromInsurance Companies in 

India”. Penelitian ini menggunakan metode analisi konten, data penelitian 

diperoleh dari laporan tahunan 26 perusahaan asuransi di India. Penelitian 

ini menggunakan data panel yakni data diperoleh dari laporan tahunan 26 

perusahaan asuransi dari tahun 2002-2003 sampai tahun 2009-2010.  Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata laporan 

pertanggungawaban  dari sampel pada penelitian ini hanya sekitar 8,69% 

saja. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perusahaan 

asuransi di India mayoritas menekankan pada pengungkapan sumber daya 

manusia, dan produk serta pelayanan. Sedangkan pengungkapan tanggung 



jawab sosial perusahaan pada aspek lingkungan dan pengembangan 

masyarakat masih sangat rendah (C.Das, 2013).  

Penelitian yang keenam diambil dari penelitian  yang dilakukan 

oleh Sofyani & Setiawan (2014). Penelitian ini membandingkan kinerja 

sosial perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia dengan 

menggunakan model Islamic Social Reporting (ISR) dan Global Reporting 

Initiative (GRI). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja sosial 

secara keseluruhan rata-rata perbankan syariah di Malaysia lebih tinggi 

dari Indonesia. Ketika diuji secara statistik, perbedaan ini tidak 

menunjukkan nilai yang signifikan. Selain itu, dari penelitian ini diketahui 

bahwa terdapat perbankan nonislamic baik di Indonesia atau Malaysia 

yang mencapai tingkat sempurna (100%) pada pengungkapan  tanggung 

jawab sosial baik dari Indeks ISR atau Indeks GRI (Sofyani & Setiawan, 

2014). 

Penelitian ketujuh diperoleh dari penelitian Rama & Meliawati 

(2014) yang berjudul “Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social 

Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis konten dengan 

memberikan skoring dari setiap item. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh sejumlah variabel yaitu ukuran bank, umur bank, 

profitablitas dan leverage terhadap pengungkapan Islamic Social reporting 

(ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari periode 2010 sampai 

2012. 

Penelitian ini membuktikan bahwa hanya variabel ukuran bank 

yang berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ISR pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin besar aset yang dimiliki oleh 

bank syariah maka semakin tinggi penguungkapan ISR-nya. Penelitian ini 

juga menemukan bahwa bank syariah mengalami peningkatan rata-rata 

indeks pengungkapan ISR selama periode penelitian. Akan tetapi, 

pengungkapan ISR bank syariah hanya memenuhi sekitar 50 persen dari 

keseluruhan item pengungkapan yang harus di-disclosure berdasarkan 



pada model yang dikembangkan pada penelitian ini (Rama & Meliawati, 

2014). 

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Putri & Yuyetta (2014). Penelitian 

yang bejudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Islamic Social 

Reporting  Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada  Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012” menggunakan metode 

analisys multivariate dengan menggunakan analisis linier berganda. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini ialah rata-rata pengungkapan kinerja 

sosial berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks syariah hanya berkisar 

18,5%, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas masing-masing 

mendapatkan skor 28% dan 6% (Putri & Yuyetta, 2014). 

Selanjutnya penelitian yang hasilnya dipaparkan dalam konferensi 

internasioanal di Kuala Lumpur Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh 

Indrawaty & Wardayati (2015) bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

antara tata kelola perusahaan (Islamic Corporate Governance) pada 

perbankan Islam yang ada di Indonesia terhadap terselenggaranya Islamic 

Social Reporting. Menurut mereka efektifitas terlaksananya tata kelola 

perusahaan (Islamic Corporate Governance) merupakan refleksi 

(gambaran) terhadap terlaksananya laporan sosial perusahan dalam 

perbankan Islam. Namun hasil penelitian menunjukan bahwa 

implementasi Islamic Corporate Governance di perbankan Islam yang ada 

di Indonesia masih belum optimal untuk menggambarkan 

terselenggaranya indeks ISR (Indrwaty & Wardayati, 2015). 

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini diambil 

dari Jurnal Bisnis dan Manajemen, penelitian yang dilakukan oleh 

Rosiana, Arifin & Hamdani (2015). Judul penelitian mereka adalah  

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic 

Governance Score terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting 

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012). 



Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten yang berasal dari 

laporan tahunan atau website perusahaan bursa efek Indonesia pada tahun 

2010-2012. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SPSS20.0 dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.  

Penelitian mereka menggunakan variabel ukuran perusahaan yang 

diukur dengan total aktiva, profitabilitas yang diukur dengan return on 

asset, leverage yang diukur dengan rasio hutang terhadap ekuitas dan 

Islamic governance score yang diukur dengan jumlah, cross membership, 

latar belakang pendidikan, dan reputasi dari dewan pengawas syariah 

sebagai variabel independen, dan Islamic Social Reporting sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan pelaporan sosial 

Islam, sedangkan sisanya tidak berpengaruh (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 

2015). 

Selanjutnya adalah penelitian Merina &Verawaty (2016) yang 

berjudul “Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Go 

Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index”. Penelitian ini merupakan 

salah satu penelitian yang bersifat deskriptif, peneliti hanya 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil skoring indeks dari setiap 

indikator yang dipaparkan. Diantara indikator tersebut ialah; pendanaan 

dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan 

tata kelola perusahaan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa 

pengungkapan Indeks ISR pada 28 perusahaan JII belum bisa dikatakan 

baik atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu 39.46% secara 

keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan terdapat  item-item Indeks ISR 

yang tidak diungkapkan oleh perusahaan (Merina & Verawati, 2016). 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Meutia & Febrianti 

(2017) dengan judul “Islamic Social Reporting in Islamic Banking: 

Stakeholders Theory Perspective”. Penelitian mereka ini menunjukkan 

bahwa pengungkapan ISR pada Bank Islam di Indonesia mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan pengungakapan indeks ISR di 



Malaysia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat 

pengungkapan ISR pada perbankan syari’ah di Indonesia dari tahun 2010-

2014 cukup baik dibandingkan dengan Malaysia, dari periode tersebut 

hanya pada tahun 2011 dan 2012 pengungkapan ISR di Indonesia lebih 

tinggi Malaysia, yakni masing-masing berkisar 50 % dan 53%, (Meutia & 

Febrianti, 2017). 

Terakhir penelitian yang diambil dari paper ilmiah dalam jurnal 

Iosr Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) penelitian 

yang dilakukan oleh Cahya, Nuruddin, & Ikhsan (2017) ini berusaha 

mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kekuatan corporate 

governance (tata kelola perusahaan), paparan media, ukuran perusahaan, 

dan profitabilitas terhadap pelaporan tanggung jawab sosial Islam dan 

untuk mengetahui dampak ISR terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kekuatan dan profitabilitas corporate governance 

berpengaruh positif terhadap pelaporan tanggung jawab sosial Islam. 

Namun, ukuran perusahaan memiliki signifikansi negatif, sementara media 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan sosial Islam. 

Selanjutnya, ISR mampu memediasi (memberikan pengaruh) korelasi 

kekuatan corporate governance, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan (Cahya, Nuruddin, & Ikhsan, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 





Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan 

bahwa  pengungkapan tanggung jawab sosial dari prospek Islamic Social 

Reporting (ISR) masih sangat rendah dan belum sesuai dengan ekspetasi 

yang ada. Perusahaan atau instansi yang menjadi objek dari penelitian 

terdahulu mayoritas merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah 

atau setidaknya telah terdaftar sebagai anggota di pasar modal syariah, 

seharusnya mempunyai tingkat Indeks ISR yang tinggi atau sesuai dengan 

ekspetasi. Akan tetapi, dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa  

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan indeks ISR pada 

perusahaan-perusahaan tersebut masih sangat rendah dan minim sehingga 

menimbulkan ketimpangan sosial.  

Mengingat PT. Unilever Indonesia dan PT. Procter & Gamble 

merupakan perusahaan multinasional yang berkembang pesat diberbagai 

negara, di Indonesia dua perusahaan tersebut mempunyai pangsa pasar 

yang sangat besar baik dari kalangan masyarakat muslim ataupu 

masyarakat nonmuslim. Basic religius dari dua perusahaan tersebut 

berbeda, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa PT. 

Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) dan 90% dari produk mereka mendapatkan 

sertifikasi halal MUI, sedangkan PT. Procter & Gamble tidak terdaftar di 

Indeks Saham Syariah dan sangat jarang produknya mendapatkan 

sertifikasi halal MUI.  

Oleh karena itu, penulis hendak membandingkan pengungkapan 

kinerja sosial dua perusahaan tersebut berdasarkan Indeks ISR (Islamic 

Social Reporting). Selain karena dua perusahaan di atas merupakan 

perusahaan yang cukup besar di Indonesia dan mempunyai pangsa pasar 

yang luas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, alasan penulis 

memilih dua perusahaan tersebut sebagai objek penelitian ialah karena 

belum ada peneliti yang membandingkan pengungkapan indeks ISR pada 

perusahaan dengan basic islamic atau setidaknya telah menjadi anggota di 

pasar saham syariah  dengan perusahaan yang tidak terdaftar di pasar 

saham syariah. 



 

B. Landasan Teori  

1. Pengungkapan (Disclosure) 

Pengertian mengenai pengungkapan sudah banyak dikemukakan 

oleh beberapa ahli baik dari kalangan akademisi ataupun kalangan 

nonakademisi. Salah satunya menurut Siegedl dan Shim (1994) dalam 

Hidayanti & Sunyoto (2012), mereka berpendapat bahwa 

pengungkapan merupakan salah satu informasi yang diberikan secara 

lengkap dengan tujuan dapat dipahami dan bermanfaat bagi para 

pembaca (Hidayanti & Sunyoto, 2012). 

Menurut Subroto (2003) dalam Wulandari & Atmani (2012) 

pengungkapan laporan tahunan sangat diperlukan oleh perusahaan 

untuk menghindari risiko informasi yang akan dihadapi oleh 

perusahaan. Selain itu, pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

merupakan salah satu cara untuk menunjukkan adanya keterbukaan 

perusahaan kepada publik mengenai kondisi perusahaan   (Atmini & 

Wulandari, 2012).  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa pengungkapan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan 

informasi secara menyeluruh dengan tujuan tertentu kepada pihak luar 

manajemen perusahaan, hal ini selaras dengan  pandangan Oktaviani 

dan Martani (2006), pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam laporan mereka merupakan salah satu pintu informasi mengenai 

perusahaan bagi pihak luar menajemen perusahaan (Oktaviani & 

Martani, 2006).   

Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal  

(Bapepam) No. Kep. 38/PM/1996 menyebutkan bahwa informasi yang 

biasanya diungkapkan oleh perusahaan terbagi menjadi dua bagian 

yakni pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). pengungkapan wajib merupakan 

pegungkapan yang ada disebabkan konsekuensi adanya perusahaan 

tesebut dalam menjalankan setiap aktivitas operasional perusahaan, 



sedangkan pengungkapan sukarela merupakan keseluruhan 

pengungkapan yang disebabkan oleh biaya dan keuntungan atau cost 

dan benefit.  Pengungkapan wajib ini telah diatur oleh pemerintah 

dalam Undang-undang , sedangkan pengungkapan sukarela mengikuti 

keinginan perusahaan (Atmini & Wulandari, 2012). 

Adanya pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan akan 

memberikan dampak bagi perusahaan, yakni menarik perhatian 

investor untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Menurut 

Juniarti dan Yunita (2003) dalam Atmini & Wulandari (2012) mereka 

menyatakan bahwa sinyal mengenai kondisi perusahaan dapat 

diberikan manajer kepada para investor sehingga nilai saham 

perusahaan  dapat meningkat dan biaya modal ekuitas dapat berkurang 

(Atmini & Wulandari, 2012). 

Pengungkapan laporan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan 

juga dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan. 

Akuntabilitas dan transparansi mengenai kondisi perusahaan sangat 

dibutuhkan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam 

perusahaan terutama bagi para pemegang saham dan stakeholder, oleh 

karena itu agar semua pihak bisa mendapatkan informasi secara tepat 

dan akurat  informasi potensial harus diungkapkan oleh perusahaan. 

Menurut Scott (2003) dalam Hidayanti & Sunyoto (2012), ia 

mengatakan bahwa tujuan dari pengungkapan laporan tahunan untuk 

memberikan pengaruh yang besar bagi operasional pasar seperti pasar 

tenaga kerja manajerial dan pasar sekuritas. Oleh karena itu, 

pengungkapan mengenai kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan 

selama satu periode harus ada dalam laporan tahunan perusahaan 

(Hidayanti & Sunyoto, 2012).  

 

2. Islamic Social Reporting (ISR) 

Di dalam Islam, setiap individu akan di minta pertanggung 

jawaban baik dia seorang muslim ataupun nonmuslim. Setiap manusia 

akan diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatan maupun 



keputusan yang diambilnya, terlebih lagi jika perbuatan atau keputusan 

tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi dirinya sendiri 

atau orang lain. Jika perbuatan atau keputusan yang diambil bisa 

memberikan dampak negatif untuk dirinya sendiri saja sangat 

diperhatikan Islam, maka sudah pasti setiap tindakan dan keputusan 

yang berdampak kepada publik atau kelompok tertentu mendapat 

perhatian yang besar dalam agama Islam. Bentuk perhatian tersebut 

tertuang dalam berbagai aturan dalam Islam baik yang tercantum 

dalam Al-Quran atau Hadits Nabi Muhammad SAW.  Salah satu dalil 

yang menyebutkan bentuk perhatian Islam dalam hal ini ialah tertuang 

dalam salah satu ayat Al-Qur’an yang berbunyi; 

 

رًا يَ رَُه َو َمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَهُ     َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ
 

Artinya; Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang 

siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya pula (QS. Az Zalzalah [99] : 7-8).  

Ayat di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab dari setiap 

tindakan dan keputusan harus diperhatikan oleh setiap individu. 

Kebijakan atau keputusan pihak yang mempunyai kekuasaan lebih 

seharusnya memperhatikan dampak dari keputusan atau kebijakan 

tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan atau kebijakan yang diambil 

oleh pihak berwenang harus bisa meminimalkan dampak negatifnya 

terhadap pihak lain. Jika dampak negatif tersebut tidak dapat diatasi 

atau dinetralkan dengan kebijakan lainnya, besar kemungkinan akan 

terjadi sengketa antara instansi yang bersangkutan dengan pihak-pihak 

yang mendapatkan dampak dari kebijakan mereka (Wardhana & 

Rochmaniah, 2015). 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal bahwa saat ini 

masyarakat dunia sedang memperhatikan setiap dampak dari kebijakan 

atau tindakan dari industri-industri. Sebagian besar masyarakat 



beranggapan bahwa dampak negatif dari kebijakan atau kegiatan 

perusahaan harus dinetralkan dengan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika persepsi 

masyarakat juga bergantung bahkan mempengaruhi citra perusahaan 

itu sendiri (Chanafi, Fauzi, & Sunarti, 2015). 

Jika perusahaan yang secara resmi masuk dalam kategori saham 

syariah memasukkan unsur religius pada pengungkapan laporan 

tahunan mereka,  hal demikian merupakan hal yang lumrah dan sudah 

seharusnya demikian. Sudah seharusnya perusahaan –perusahaan 

tersebut memperhatikan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan 

operasional mereka. Akan tetapi, jika perusahaan yang memasukkan 

unsur religius dalam laporan tahunan tidak terdaftar dalam Indeks 

Saham Syariah atau tidak mengklaim dirinya sebagai perusahaan 

muslim maka hal tersebut merupakan hal yang mempunyai nilai plus 

dan merupakan hal yang istimewa. 

Jika perusahaan yang tidak terdaftar sebagai anggota dari Indek 

Saham Syariah mempunyai pengungkapan kinerja sosial berdasarkan 

Indeks Islamic Social Reporting (ISR) yang cukup baik dibandingkan 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISS), maka hal ini 

merupakan ketimpangan sosial yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah.  

Dalam Islam tanggung jawab sosial merupakan bagian dari ibadah 

untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan sosial antar 

manusia (Bakar & Yusuf, 2015). 

Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk 

mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi atau 

lembaga-lembaga yang mempunyai hubungan dengan publik, hal 

tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi atau 

perusahaan kepada masyarakat, apakah kegiatan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sudah sesuai syariah dan tidak merugikan masyarakat 

sekitarnya (Merina & Verawaty, 2016) 



Bentuk pengungkapan tanggung jawabsosial dalam Islam cukup 

berbeda dengan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial 

konvensional, hal tersebut tidak lain karena item informasi yang perlu 

ditekankan kepada publik berbeda. Dalam konteks konvensional 

pengungkapan kinerja sosial sebuah perusahaan atau lembaga dilihat 

berdasarkan indeks GRI (Global Reporting Initiative), sedangkan 

dalam islam pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan 

standart  Indeks Islamic Social Reporting  (Sofyani & Setiawan, 2014).  

Indeks ISR ini merupakan perlebaran dari laporan tanggung 

jawabsosial yakni meliputi harapan masyarakat, dimana harapan 

tersebut tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, 

melainkan peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Menurut 

Haniffa (2012) ada dua poin yang harus diungkapkan oleh perusahaan 

dalam perspektif Islam, yaitu; pengungkapan penuh (full disclosure) 

dan akuntabilitas sosial (social accountability) (Haniffa, 2002). 

Untuk memenuhi kebutuhan publik mengenai informasi 

pertanggung jawaban sosial perusahaan, konsep akuntabilitas sosial 

mempunyai hubungan erat dengan prinsip pengungkapan penuh atau 

full disclosure. Beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa secara 

umum Indeks Islamic Social Reporting (ISR) mempunyai enam 

indikator pengungkapan yang masing- masing mempunyai berbagai 

item yang berbeda dengan CSR  atau Corporate Social Responsibility, 

merujuk pada penelitian terdahulu berikut ini indikator-indikator  

dalam Indeks ISR (Raditya, 2012): 

 

 

a. Investasi dan Keuangan 

Investasi dan keuangan merupakan salah satu indikator 

yang cukup fundamental dalam sebuah perusahaan,  sebab jika 

sebuah perusahaan tidak bisa mengungkapkan atau 

mempublikasikan aspek keuangan dan investasi perusahaan 

maka sedikit banyak akan mengurangi kepercayaan masyarakat 



dan mengurangi minat investor pada perusahaan tersebut. Item 

yang ada dalam indikator keuangan dan investasi adalah 

sebagai berikut (Raditya, 2012): 

1. Gharar, riba dan zakat.  

Gharar merupakan adanya informasi yang tidak 

lengkap atau uncomplete information dalam transaksi, 

baik dari aspek kualitas, kuantitas, harga, dan lain 

sebagainya. Selain itu, pada item ketidakpastian atau 

gharar dalam keuangan sebab faktor internal atau 

eskternal perusahaan menjadi salah satu item yang 

harus diungkapkan oleh perusahaan kepada publik. 

Adiwarman Karim (2007) dalam bukunya yang 

berjudul “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan” 

menyebutkan bahwa unsur gharar  dalam keuangan 

dapat dihilangkan dengan tidak memberikan celah 

ketidakpastian / gharar dalam transaksi atau media 

transaksi. Dalam laporan keuangan perusahaan, 

seringkali perusahaan mencantumkan beberapa item 

yang bersifat belum pasti disebabkan adanya unsur 

jahalah (ketidaktahuan pihak-pihak yang terkait), hal 

tersebut dilakukan agar bisa menarik simpati para 

investor dan memanipulasi kondisi keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu, dalam laporan yang 

dipublikasikan perusahaan sudah seharusnya unsur 

gharar diminimalisirkan (Arifin, 2010).  

Riba merupakan tambahan yang ada dalam transaksi 

tanpa adanya unsur penyeimbang atau penyesuaian 

dengan tambahan tersebut sesuai dengan aturan syariah, 

menurut Abdullah al-Muslih Shalah al-Shaw (2003) 

dalam Rodiah Nur (2015) menyatakan bahwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan riba sebagai 

tambahan yang disebabkan penangguhan pembayaran 



dari perjanjian atau akad yang telah ditentukan (Rodiah 

Nur, 2015).  

Ayat atau dalil mengenai larangan melakukan riba 

sudah sangat banyak, salah satunya Q.S. al-Nisâ’ [4]: 

161 yang berbunyi; 

 

 لِْلَكاِفرِينَ  َوأَْعَتْدنَا ۚ  َوَأْخِذِىُم الرِّبَا َوَقْد نُ ُهوا َعْنُو َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل 
ُهمْ  أَلِيًما َعَذابًا ِمن ْ  

 

Artinya; dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari 

padanya, dan karena mereka memakan harta benda 

orang dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara 

mereka itu siksa yang pedih (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 161). 

Zakat merupakan kewajiban setiap individu dalam 

Islam. Ketika harta yang dimiliki telah memenuhi syarat 

zakat, maka sudah seharusnya harta tersebut 

dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, dalam Indeks 

ISR kebijakan dan pengelolaan zakat perlu diungkapkan 

oleh perusahaan (Widiawati & Raharja, 2012).   

2. Penghapusan piutang tak tertagih dan kewajiban 

membayar piutang karena terlambat. Dalam Islam 

penghapusan atau pengalihan hutang piutang yang 

disebabkan ketidakmampuan merupakan tindakan 

tolong menolong, sebab didalamnya akan ada 

peringanan beban kepada pihak yang tidak mampu dan 

perdamaian diantara kedua belah pihak (Al-Shiddieqi, 

2012). 

3. Current Value Balance Sheet 

Menurut Ayu dalam Merina & Verawaty (2016) 

menyatakan bahwa item ini tidak dicantumkan dalam 



analisis data penelitian sebab ketidaksesuaian kriteria 

ini dengan kondisi perusahaan di Indonesia, sebab  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di 

Indonesia masih memberlakukan nilai historis atas 

nilai-nilai akun pada neraca. Oleh karena itu, item ini 

penulis anggap sudah diungkapkan dalam setiap laporan 

tahunan perusahaan (Merina & Verawati, 2016).  

4. Value Added Statement 

Dalam penelitian ini   item Value Added Statement 

diperoleh dari pernyataan nilai tambah dalam laporan 

tahunan perusahaan, sebab Value Added Statement di 

Indonesia belum berkembang layaknya di negara-

negara maju. Value Added Statement merupakan 

pengungkapan adanya nilai tambah dalam perhitungan 

pihak pemangku kepentingan perusahaan, namun item 

ini hanya berkembang di negara- negara maju, sangat 

jarang perusahaan-perusahaan di negara berkembang 

seperti Indonesia menerapkan konsep ini. oleh karena 

itu, item ini dianggap ada jika perusahaan menyebutkan 

atau mencatumkan pernyataan adanya nilai tambah 

dalam laporan perusahaan (Merina & Verawati, 2016).   

 

 

b. Produk dan Jasa 

Produk dan jasa merupakan indikator utama yang akan 

diperhatikan oleh masyarakat khususnya konsumen 

perusahaan, oleh karena itu pelayanan dan produk yang 

ditawarkan perusahaan menjadi salah satu aspek yang menarik 

minat dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Item 

yang termasuk dalam indikator kedua ini adalah pengungkapan 

terhadap komplain atau keluhan nasabah terhadap pelayanan 

yang diberikan, kualitas dan keamanan produk atau jasa yang 



diberikan perusahaan. Selain kehalalan dan sifat produk, 

pengaruh produk terhadap lingkungan menjadi salah satu aspek 

yang diperhitungkan dalam penelitian ini, sebab semua itu 

menunjukkan kualitas produk (Anggraeni, Kumadji, & Sunarti, 

2016) .  

 

c. Tenaga Kerja / Karyawan 

Indikator ini merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting untuk perkembangan perusahaan, kualitas dari tenaga 

kerja akan menentukan kinerja dan pelayanan perusahaan 

kepada masyarakat. Item pada indikator ini ditekankan pada 

prinsip-prinsip Islam yang meliputi karakteristik pekerja yang 

ideal dan profesional, pendidikan dan pelatihan untuk tenaga 

kerja yang diberikan perusahaan, persamaan kesempatan bagi 

seluruh peserta, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, jam 

kerja dan libur tahunan, penempatan dan kebijakan bagi 

pekerja khusus  seperti pekerja yang multi talenta, cacat, 

mantan nara pidana dan lainnya (Harahap, 2016). 

 Salah satu item yang harus diungkapkan juga pada 

indikator ini ialah kebijakan perusahaan berkenaan dengan 

waktu dan tempat untuk beribadah bagi pekerja sebab 

bagaimanapun setiap individu memiliki kepercayaan masing-

masing dan mempunyai kewajiban pribadi terhadap 

kepercayaan mereka, selain itu adanya kegiatan spritual yang 

dikerjakan bersama-sama akan meningkatkan rasa 

persaudaraan antara pegawai dan pimpinan (Ramadhan & 

Ryandono, 2015). 

d. Sosial / Masyarakat 

Indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat 

hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

kepada konsumen, indikator ini mengungkapkan tingkat 

hubungan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. 



Indikator sosial pada Indeks ISR sebagian besar difokuskan 

pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti 

item sadaqah, waqaf, qard hassan, serta kegiatan amal lainnya. 

Sadaqah merupakan donasi baik dalam bentuk dana atau 

kebutuhan masyarakat lainnya, wakaf merupakan pemberian 

benda atau harta yang bersifat kekal sehingga bisa diambil 

manfaatnya oleh masyarakat umum dalam jangka waktu 

panjang. Qard Hasan merupakan dana yang dipinjamkan 

kepada masyarakat sampai batas waktu tertentu tanpa 

mengharapkan adanya pembayaran lebih, bagi lembaga syariah  

qard hasan  bertujuan sebagai salah satu misi sosial mereka 

(Purwadi, 2014). 

Pada Indikator ini terdapat beberapa item lainnya yang 

harus diungkapkan oleh perusahaan, item tersebut digunakan 

untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, tidak 

pintar dan terbelakang. Adanya tem-item tersebut merupakan 

bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, 

diantaranya item berkenaan dengan pendidikan yakni 

memberikan beasiswa atau pelatihan kepada masyarakat, item 

generasi muda, lulusan kerja, kemiskinan dan kepedulian 

terhadap anak juga sangat penting untuk memberdayakan 

masyarakat. Selain itu, dalam laporan tanggung jawab sosial 

perusahaan, dalam satu periode setidaknya perusahaan sempat 

mensponsori kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan 

kesehatan atau sosial budaya sebagai bentuk dukungan atau 

kepedulian perusahaan terhadap kegiatan yang dapat 

mengembangkan masyarakat (Sopyan, 2014).   

e. Lingkungan 

Indikator lingkungan pada Indeks ISR memiliki item yang 

berkaitan dengan pengungkapan aktivitas dan besarnya dana 

yang dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannya. 

Walaupun perusahaan sudah mengungkapkan jumlah dana 



yang disalurkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap lingkungan hidup masyarakat, tetapi tidak 

menutup kemungkinan jumlah dana yang disebutkan sudah  

terealisasikan dalam kebijakan perusahaan, oleh karena itu 

pada indikator ini perusahaan harus mengungkapkan 

ketersediaan dana dan adanya kebijakan untuk melestarikan 

dan memberdayakan lingkungan hidup masyarakat. Selain itu, 

kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian 

lingkungan atau menggangu habitat flora/ fauna dan  

mencemarkan lingkungan menjadi salah satu pertimbangan 

dalam penelitian ini. Oleh karena, salah satu pendukung 

pelaksanaan dari indikator lingkungan ialah dengan adanya 

legalitas atau audit dari pemerintah terhadap perusahaan 

(Hartanti & Soraya, 2010).  

f. Tata Kelola Organisasi 

Indikator terakhir dalam Indeks ISR yaitu indikator tata 

kelola organisasi. Item pengungkapan terkait transaksi haram 

(unlawful transactions), karakteristik pemilik saham atau 

investor perusahaan harus diperhatikan karena akan berdampak 

terhadap kebijakan dari setiap pengelolaan perusahaan. Adanya 

persamaan dan kesetaraan kepada pihak yang mempunyai 

kepentingan atau pemangku kepentingan perusahaan. Pada 

indikator ini pula perusahaan harus mengungkapkan adanya 

kebijakan atau larangan terhadap tindakan – tindakan yang 

dilarang dalam Islam atau tindakan yang tidak pernah 

diterapkan Rasulullah dalam menjalankan usahanya seperti 

korupsi, monopoli, penimbunan, perjudian, dan kegiatan haram 

lainnya (Syukron, 2013). 

 

3. PT. Unilever Indonesia 

Perusahaan Unilever Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 

1933 dengan nama Lever’s Zeepfabrieken N.V. Pada tahun 1936 



perusahaan mulai memasuki pasar Indonesia melalui produknya 

margarin Blue Band dan sabun mandi Lux, kemudian seiring 

pertumbuhan perusahaan  di Indonesia, pada 1980 nama perusahaan 

diganti menjadi PT. Unilever Indonesia, kemudian pada tahun 1997 

berganti nama menjadi PT. Unilever Indonesia Tbk sampai saat ini. 

Perusahaan ini mempunyai tujuan memberikan konsumen 

kenyamanan, membantu dan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk 

berinovasi, dan yang paling utama tujuan perusahaan ini ialah 

membuat masa depan menjadi lebih baik setiap harinya. Menurut 

perusahaan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut ialah 

melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan 

perusahaan, CSR yang diterapkan perusahaan mencangkup segala 

bidang kehidupan masyarakat baik dalam bidang lingkungan, sosial 

dan  bidang ekonomi (Unilever.co.id).  

Jumlah karyawan PT. Unilever  Indonesia Tbk saat ini ialah sekitar 

6000 karyawan yang tersebar disembilan pabrik. Di Indonesia kantor 

pusat perusahaan ini berada di  Bumi Serpong Damai pada lahan 

seluas 3 hektar, yang dibangun secara khusus untuk ditempati oleh 

lebih dari 1.200 karyawan. Jumlah produk perusahaan terdiri dari 42 

brand unggulan dan kurang lebih 1.000 Stock Keeping Unit (SKU).  

PT. Unilever Indonesia Tbk. yang berdiri di Indonesia ini merupakan 

perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang cukup 

unggul di Indonesia dengan kode saham perusahaan ini UNVR,  pada 

dasarnya perusahaan ini berpusat di Belanda dan Inggris.  

 

4. PT. Procter & Gamble 

PT. Procter & Gamble merupakan salah satu perusahaan yang 

berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1837. Pada awalnya perusahaan 

yang didirikan oleh William Procter dan James Gamble merupakan 

usaha kecil-kecilan yang dipasarkan secara door to door. Produk awal 

mereka ialah sabun dna lilin, kemudian usaha kecil mereka mengalami 



perkembangan yang pesat bahkan produk mereka berhasil dipasarkan  

diratusan negara (PT Procter & Gamble Indonesia, 2018) . 

PT. Procter & Gamble mulai memasuki Indonesia semenjak tahun 

1979 dengan cara melakukan akuisisi PT. Richardson Merrel 

Indonesia. Kemudian, pada tahun 1989  PT. Richardson Merrel 

Indonesia diganti menjadi PT. Procter & Gamble. Tujuan dari 

perusahaan ini ialah menyediakan produk dan pelayan yang berkualitas 

tinggi untuk konsumen dunia baik untuk masa sekarang atau masa 

depan, tujuan ini terbukti dari pertumbuhan volume produk perusahaan 

dari waktu kewaktu (PT Procter & Gamble Indonesia, 2018).  

Perkembangan PT. Procter & Gamble sudah sangat pesat, saat ini 

PT. Procter & Gamble  mempunyai konsumen di 150 negara. Di 

Indonesia perusahaan Procter & Gamble sudah mempunyai dua cabang 

perusahaan yakni di Jakarta Pusat dan Cikarang, untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kondisi tersebut perusahaan 

melakukan beberapa strategi seperti memahami keinginan konsumen, 

dan selalu berinovasi dengan memperhatikan setiap kualitas produk 

agar bisa berskala global. Selain itu perusahaan lebih mengutamakan 

tenaga kerja lokal agar bisa mendapatkan simpati pasar lokal 

(Mandaladiki, 2015). Walaupun perusahaan Procter & Gamble 

mengutamakan tenaga kerja lokal, saham perusahaan Procter & 

Gamble tidak terdaftar di Indonesia. Saham perusahaan ini terdaftar di 

Bursa Efek New York (New York Stock Exchange) dengan kode 

perusahan PG.  

 

 

 


