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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk pemeluk Agama 

Islam terbesar di dunia (Ramadhani, Desmiyawati, & Kurnia, 2016). (Ramadhani 

et al., 2016) menjelaskan lebih lanjut bahwa perkembangan bisnis berbasis syariah 

di Indonesia berkembang lebih baik dan itu diimbangi dengan munculnya 

beberapa entitas dan lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah yang telah 

diterapkan oleh beberapa perusahaan dapat menarik minat investor muslim untuk 

melakukan investasi. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip syariah dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya diharapkan mampu menyediakan laporan 

keuangan yang sejalan dengan ketentuan syariat serta Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

CSR telah mengalami perkembangan pesat baik di lembaga konvensional 

maupun di lembaga keuangan yang dalam praktik bisnisnya menggunakan konsep 

syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu contoh lembaga keuangan yang 

menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan dengan prinsip syariah yang 

mengutamakan berkah dari sang pencipta disamping kepentingan pemegang 

saham  (Rama, 2014).  

Pengungkapan CSR menurut (Taufik, Widianti, & Rafiqoh, 2014) 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori legitimasi, teori keagenan dan 

teori stakeholder. Kepatuhan bank syariah dengan prinsip islam berkaitan dengan 

teori legitimasi. Salah satu bentuk kepatuhan ini diimplementasikan dengan 

melakukan pengungkapan CSR kemudian diproksikan lagi dengan  Islamic Social 

Reproting (ISR) dalam laporan tahunan. (Taufik et al., 2014) menambahkan 

bahwa dalam islamic governance score dapat menerapkan pendekatan teori 

keagenan dengan mengukur komposisi DPS.  Tanggung jawab sosial perusahaan 

dapat ditingkatkan melalui DPS karena dapat membandingkan beberapa laporan 

perusahaan sehingga dapat mengetahui laporan mana yang paling baik. Teori 

stakeholder berhubungan erat dengan leverage dan profitabilitas yang 
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menggambarkan pemenuhan kewajiban kepada para pemegang kepentingan yang 

dilakukan oleh perusahaan (Gunawan & Lubis, 2016). 

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan pengungkapan sosial yang 

sesuai dengan syariat Islam. ISR adalah indeks yang mengukur tingkat 

pengungkapan sosial yang sesuai dengan syariat Islam dalam laporan tahunannya. 

ISR pertama kali diperkenalkan oleh (Haniffa & Cooke, 2002) yang kemudian 

dikembangkan oleh (Othman, Thani, & Ghani, 2009).  (Kurniawati & Yaya, 

2017) menjelaskan bahwa Islamic Social Reporting (ISR) berguna bagi para 

pembuat keputusan muslim serta sangat berguna bagi perusahaan yang 

menerapkan prinsip syariah dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap 

Allah SWT selain itu ISR memiliki landasan dasar syariah yang membuat ISR 

tidak hanya menghasilkan aspek material dan moral melainkan memiliki fokus 

utamanya menghasilkan aspek spiritual. 

ISR dikembangkan agar dapat menciptakan suatu sistem dan praktik 

akuntansi yang sejalan dengan ketentuan Syariat dan berkontribusi terhadap 

sistem ekonomi yang lebih baik dan mampu memberikan akuntabilitas yang 

berasaskan Syariah (Cahya, 2018). (Othman et al., 2009) menambahkan bahwa 

ISR sebagai suatu pengukuran kinerja dalam hal pertanggung jawaban perusahaan 

dengan mengacu pada standar AAOIFI yang spesifik terkait pengungkapan entitas 

bisnis yang berasaskan Syariah. 

Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR). 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi ISR karena pada perusahaan-perusahaan 

berskala besar mempunyai sorotan yang tinggi oleh media maupun publik atas 

dampak aktivitas bisnis terhadap publik sehingga perusahaan melakukan berbagai 

upaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Sulistyawati & Indah, 2017). 

(Ramadhan, 2017) menambahkan bahwa perusahaan yang besar cenderung 

mengungkapkan beragam informasi yang berkualitas untuk memuaskan investor 

daripada perusahaan kecil. 

 Kemampuan entitas bisnis dalam memperoleh keuntungan dan melihat 

efektivitas manajemen dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya dinilai 
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melalui profitabilitas perusahaan jika tingkat profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan kemampuan ekonomi perusahaan untuk menyediakan beragam 

informasi dan pengungkapannya semakin luas (Suhendro & Wijayanti, 2018). 

Laba perusahaan yang tinggi dapat memberikan motivasi kepada manajemen 

dalam menyajikan informasi lebih luas dan meyakinkan investor untuk 

meningkatkan kompensasi kepada manajemen (Kurniawati & Yaya, 2017). 

Pengungkapan informasi tersebut adalah bentuk pengungkapan terkait tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

 Dewan syariah nasional menempatkan badan independen pada perbankan 

maupun lembaga keuangan islam yaitu dewan pengawas syariah. DPS 

beranggotakan para ahli yang paham terakit fiqih muamalah dan perbankan 

(Sunarto, 2016). Proses pengawasan di perbankan syariah diawasi oleh dewan 

pengawas syariah selain itu DPS berwenang dalam pemberian saran dan 

peringatan kepada manajemen perbankan syariah atas aktivitas bisnis yang 

dijalankan agar senantiasa patuh terhadap ketentuan hukum Islam (Khasanah & 

Yulianto, 2015). (Ramadhani et al., 2016) menjelaskan pengertian dewan 

pengawas syariah memiliki tugas agar bank syariah senantiasa patuh terhadap 

hukum dan prinsip Islam dan berperan dalam pengungkapan Islamic Social 

Reporting agar menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan penjelasan tersebut tugas dan 

tanggung jawab dewan pengawas syariah mengacu pada Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

 Penelitian kuantitatif telah berkembang dengan pesat dan dapat 

menghasilkan variasi hasil penelitian. Hasil penelitian yang bertentangan mampu  

menciptakan masalah penelitian. Masalah tersebut dapat diatasi dengan meta 

analisis. Menurut (Utami, 2017) meta analisis adalah rangkuman dari beberapa 

studi penelitian yang meneliti tema yang sama dan mampu menghubungkan 

temuan dari sejumlah studi yang menyebabkan terjadinya pengembangan teori. 

(Fanani, 2014b) menambahkan bahwa metode Meta analisis dianggap penting 

karena menilai effect size dari studi empiris yang telah ada sehingga lebih baik 
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dalam mensintesis studi empiris yang ada dibandingkan literatur penelitian yang 

lain. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penelitian 

ini menggunakan metode meta analisis dikarenakan masih sedikitnya studi 

empiris dalam penelitian terkait Islamic Social Reporting yang menggunakan 

metode meta analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan dan 

mempresentasikan hasil penelitian terdahulu dalam satu penelitian terintegrasi 

serta menganalisis hasil yang kurang konsisten pada studi empiris yang telah ada. 

Faktor faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting dapat ditentukan 

dengan metode meta analisis dikarenakan metode meta analisis dapat menjelaskan 

secara umum terhadap penelitian yang telah ada terkait faktor faktor yang 

mempengaruhi Islamic Social Reporting. 

Beragam hasil studi ISR menimbulkan inkonsistensi. (Afrizal & Eka 

Putra, 2018; Anggraini & Wulan, 2015; Hakim, 2018) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berasosiasi terhadap ISR. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan besar akan memiliki aktivitas yang padat 

sehingga dalam melakukan kegiatan sosialnnya dapat membuat pihak luar 

memberikan tekanan lebih besar bagi perusahaan untuk melaporkan 

pertanggungjawaban atas kegiatan sosial yang dilakukan dikarenakan perusahaan 

menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat. (Affandi & Nursita, 2019; 

Lestari, 2016; Sulistyawati & Indah, 2017) menjelaskan dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa dalam perusahaan syariah pengungkapan ISR lebih 

didasarkan pada laba/rugi dibandingkan jumlah aset sehingga ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan atas ISR. ISR adalah kewajiban dari 

entitas dan perwujudan ekspetasi stakeholder dalam menyediakan ISR sebagai 

bentuk akuntabilitas terhadap Allah Azza wa Jalla dan umat muslim. 

Penelitian yang dilakukan (Kurniawati & Yaya, 2017; Nasution, Lubis, & 

Fachrudin, 2019; Ramadhan, 2017) menyimpulkan bahwa ISR dapat dipengaruhi 

dengan profitabilitas. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas 

yang ekuivalen dengan kinerja keuangan entitas haruslah berbanding lurus 

pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan syariat Islam sehingga sesuai 
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dengan teori legitimasi dan dapat mendukung shariah enterprise theory yang 

menyatakan Allah SWT sebagai pusat serta profitabilitas dapat menjadi pusat 

perhatian stakeholder dalam meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial 

secara islami sebagai wujud kepatuhan atas amanah dari Sang Pencipta (Dewi & 

Putri, 2018). (Nasution et al., 2019; Wahyuni, 2018) mengungkapkan bahwa 

profitabilitas tidaklah mempunyai pengaruh kepada ISR karena perusahaan tetap 

melakukan pertanggung jawaban sosial meskipun dengan keadaan rugi. (Husein, 

2019) menambahkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial tidak mempedulikan 

keadaan keuangan perusahaan dikarenakan perusahaan memiliki tujuan untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

(Baidok & Septiarini, 2017; Purwanti, 2016; Ramadhani et al., 2016) 

menjelaskan dalam penelitiannya bahwa faktor DPS berpengaruh terhadap ISR. 

Pengaruh ini disebabkan peran aktif dewan pengawas syariah mengoreksi, 

mengawasi, mengalisis atas setiap bentuk ketidakpatuhan yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam sedangkan penelitian (Khasanah & Yulianto, 2015; 

Marharani & Yulianto, 2016) menyimpulkan DPS tidak berpengaruh terhadap 

ISR dikarenakan DPS tidak mengalami perubahan dan masa jabatannya terlampau 

lama. 

Penelitian ini memeliki tujuan untuk mendapat jawaban atas permasalahan 

yang telah ada yaitu : 

1. Menganalisis dan membuktikan hubungan antara ukuran perusahaan 

dengan Islamic Social Reporting. 

2. Menganalisis dan membuktikan hubungan antara profitabilitas dengan 

Islamic Social Reporting. 

3. Menganalisis dan membuktikan hubungan antara dewan pengawas syariah 

dengan Islamic Social Reporting. 

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dimana peneliti 

melakukan pengujian hipotesis dengan metode meta analisis. Penelitian ini 

menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data yaitu penelitian terdahulu, 

survey literatur dan dokumentasi. Sampel penelitian ini diambil dari populasi 
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(seluruh artikel dan atau jurnal/paper yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan di Indonesia dan Internasional) dari tahun 2010-2019. 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menguji validitas dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan mean correlation (  ̅ ). 

2. Menghitung observed variance (  
 ) dan sampling error variance (  

 ) 

serta menghitung residual variance yang mempresentasikan estimasi 

unbias of population variance. 

3. Menentukan level confidence interval sebesar 95%. 

4. Pengujian validitas statistik dapat menggunakan formula chi-square (  ). 

Keseluruhan variabel independen (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan 

Dewan Pengawas Syariah) pada penelitian ini berpengaruh dan signifikan 

terhadap variabel dependen Islamic Social Reporting sehingga penelitian ini 

seluruh hipotesis dapat diterima.  

Hasil meta analisis menunjukkan heterogenitas pada Ukuran Perusahaan 

dan Profitabilitas tetapi tidak dapat dilakukan pengujian Sub-Group karena tidak 

memenuhi kriteria sampel penelitian. Variabel Dewan Pengawas Syariah 

menunjukkan hasil yang homogen. 

Hasil analisis sensitivitas pada variabel Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas terdapat bias publikasi sedangkan pada variabel Dewan Pengawas 

Syariah tidak dapat dilakukan analisis sensitivitas karena tidak memenuhi kriteria. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 

1. Menambah referensi penelitian mengenai Islamic Social Reporting 

dengan metode meta analisis. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai 

perbandingan bagi peneliti lain dalam meneliti dengan topik ini. 

Penelitian menggunakan metode meta analisis dapat menimbulkan suatu 

masalah yaitu perbedaan publikasi. Penelitian yang terpublikasi kerap 

menghasilkan kualitas yang lebih baik dari pada penelitian yang tidak 

terpublikasi. Perbedaan tersebut dapat dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui 

apakah terdapat efek moderasi. 
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Analisa dalam perbedaan penelitian tersebut dilakukan dengan cara 

pengujian sub-group meta analisis atas kelompok artikel terpublikasi dengan 

kelompok artikel tidak terpublikasi dan selanjutnya membandingkan mean 

correlation (  ̅ )  antara general meta-analisis dengan artikel terpublikasi dan tidak 

terpublikasi pada setiap variabel. 

Untuk dapat menulis dan menggambarkan secara baik mengenai penelitian 

ini mana peneliti memiliki sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang pengambilan topik Islamic Social Reporting  

dan metode Meta analisis. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian terhadap penelitian yang dilakukan 

dan sistematika penulisan berupa penjelasan singkat mengenai bab-bab 

yang ada dalam penelitian ini. 

2. Bab 2 Tinjauan Kepustakaan 

Bab selanjutnya menjelaskan kerangka teori dan landasan teori yang 

digunakan dalam dasar pengembangan hipotesis dan analisis masalah. 

Bab ini juga berisi ringkasan penelitian sebelumnya terkait Islamic Social 

Reporting, Meta-Analisis, kerangka konseptual, model penelitian dan 

perumusan hipotesis penelitian. 

3. Bab 3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian dijelaskan pada bab ini yaitu 

metode pendekatan kuantitatif (Meta analisis), identifikasi variabel 

dependen yaitu Islamic Social Reporting (ISR) dan variabel independen 

meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan dewan pengawas syariah 

serta menjelaskan sumber data, metode pengambilan sampel, teknik 

analisis data, dan kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini. 

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Berisikan tentang rincian dan hasil penelitian. Bab ini juga 

menggambarkan objek penelitian, Penjabaran hasil perhitungan, 

pengujian metode meta analisis variabel independen  terhadap variabel 

dependen Islamic Social Reporting (ISR). Pembahasan yang menjelaskan 
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apakah hipotesis diterima ataupun ditolak. Melakukan analisis terhadap 

kemungkinan adanya bias publik dan juga dalam bab ini penulis 

menjelaskan keterbatasan penelitian yang terjadi selama proses penelitian 

berlangsung. 

5. Bab 5 Kesimpulan 

Bab akhir ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan yang disampaikan 

dalam penelitian ini yang berdasarkan pembahasan dari beberapa bab 

sebelumnya dan peneliti juga memberikan saran terhadap penelitian 

berikutnya yang akan membahas tentang Islamic Social Reporting (ISR) 

dan metode meta analisis sebagai metode penelitiannya. 
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