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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peneliti Terdahulu 

 

Bedasarkan penelusuran dari beberapa sumber kepustakaan, 

peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas 

tentang Corporate Social Responsibility berbasis Islamic Social Reporting, 

antara lain: 

Sari (2013) dengan penelitiannya analisis penilaian intensitas 

pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) berbasis ISR 

(Islamic Social Reporting) pada Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan 

hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Bank 

Muamalat Indonesia dalam pelaporan aktivitas sosialnya tahun 2010 

sebanyak 27, tahun 2011 sebanyak 26, dan pada tahun 2012 sebanyak 28. 

Ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah patuh terhadap 

ISR. Pengungkapan penuh (100%) terjadi pada kategori Tata Kelola 

Organisasi (Corporate Gonvernance theme). Hal tersebut menunjukkan 

semakin baik Tata Kelola Organisasi semakin pasti bahwa Bank Muamalat 

Indonesia sesuai dengan prinsip Islam dan tidak dimasukkan ke dalam 

transaksi yang melanggar prinsip Islam.9 

                                                           
9
 Fresti Yulita Sari, “Analisis Penilaian Intensitas Pengungkapan CSR (Corporate Social 

Responsibility) Berbasis ISR (Islamic Social Reporting): Studi Kasus pada Bank Muamalat 
Indonesia” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2013). 
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Fitria dan Hartanti (2010) membandingkan pengungkapan kinerja 

sosial berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) dan Islamic Social 

Reporting (ISR), studi komparatif antara bank konvensional dan bank 

syariah di Indonesia. Penelitian tersebut membandingkan kinerja sosial 

tiga bank konvensional dan tiga bank syariah, dengan menggunakan GRI 

dan ISR. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank konvensional 

memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah dan 

pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik 

dibandingkan indeks ISR.10 

Gustani (2013) menyatakan mengenai analisis tingkat 

pengungkapan kinerja sosial Bank Syariah berdasarkan Islamic Social 

Reporting Index (Indeks ISR), berdasarkan hasil analisis perhitungan 

indeks ISR pada BUS dari tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS di Indonesia masih 

kurang informatif, namun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Sedangkan diantara lima BUS yang memiliki tingkat kinerja sosial 

tertinggi adalah BSM. Walaupun secara kumulatif tingkat pengungkapan 

kinerja sosial BUS di Indonesia masih kurang informatif, tapi pada setiap 

tema indeks ISR menunjukkan hasil yang berbeda-beda.11 

                                                           
10

 Fitria, S., & Hartanti, D. (2010) Islam dan Tanggung Jawab Social: Studi Perbandingan 
Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting 
Indeks. Purwokerto: SNA XII. 

11
 Gustani, “Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan 

Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)” (Skripsi STEI SEBI (School of Islamic Economics), 
Depok 2015). 
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Setiawan (2012) meneliti tentang analisis pengukuran kinerja 

sosial perbankan syariah dengan menggunakan indeks ISR dan indeks GRI 

(studi komparasi Indonesia dan Malaysia), hasil penelitian secara umum, 

perbankan syariah di Malaysia memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih 

tinggi dibandingkan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dari semua 

bank syariah baik Indonesia maupun Malaysia, masih belum ada satupun 

yang mencapai angka penuh, yakni implementasi dan pengungkapan 

indeks ISR dan indeks GRI secara sempurna (100%) seperti Audit 

Lingkungan, Green Product, dan Perlindungan Terhadap Hutan Krisis. 

Hal ini dikarenakan adanya sub-item dari indeks ISR dan indeks GRI yang 

memang tidak mungkin dipenuhi oleh industri perbankan. Pada sub-item 

Enviromental Audit (Audit Lingkungan) dan Endangered Wildlife 

(Perlindungan Terhadap Hutan Krisis), tidak ada satu pun perbankan 

syariah yang menjadi objek penelitian yang melaporkan aktivitasnya.12 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait tanggung 

jawab sosial bank syariah dan indeks ISR di atas, digunakan untuk 

meneliti intensitas pengungkapan tanngung jawab sosial bank syariah 

berdasarkan indeks ISR. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnnya adalah penggunaan indeks ISR sebagai alat ukur 

pengungkapan kinerja sosial bank syariah dan penggunaan content 

analysis sebagai alat analisis data. Sedang perbedaannya dengan penelitian 

                                                           
12

 Anggar Setiawan, “Analisis Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah dengan Menggunakan 
Indeks ISR dan Indeks GRI (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah 
Malang, Malang 2012). 
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sebelumnya pada objek penelitian digunakan Bank Syariah Mandiri, 

periode penelitian 2014-2016, dan tujuan utama penelitian. 
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B. Pengungkapan (Disclosure) 

Menurut Haniffa (2002) pengungkapan adalah membuat sesuatu 

menjadi diketahui atau mengungkapkan sesuatu. Dalam akuntansi, istilah 

pengungkapan lebih mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan.13 Pengungkapan dalam laporan keuangan 

merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk operasi optimal 

pasar modal yang efisien.14 

Laporan tahunan (Annual Report) merupakan media utama 

penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan 

informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor, dan stakeholders 

lainnya. Laporan tahunan merupakan mencangkup hal-hal seperti 

pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap. 

Sehingga dalam laporan tahunan diketahui seberapa kuat informasi 

pengungkapan yang diajukan oleh perusahaan.15 

Hendriksen (1994) membagi konsep pengungkapan menjadi tiga 

kelompok, yaitu:16 

1. Pengungkapan cukup (adequate), yaitu tingkat pengungkapan 

minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar laporan yang  

                                                           
13

 Ross Haniffa, (2002), “Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. Indonesia 
Management & Accounting Research 1 (2)”, pp, 128. 

14
 Eldon S. Hendriksen & Nugroho W, Teori Akuntansi (Jakarta:1994), 203. 

15
 Gustani, “Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan 

Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)” (Skripsi STEI SEBI (School of Islamic Economics), 
Depok 2015). 12. 

16
 Eldon S. Hendriksen & Nugroho W, Op. Cit. hlm 204. 

 



13 
 

disajikan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan. 

2. Pengungkapan wajar (fair), yaitu tingkat pengungkapan yang 

ditunjukan untuk memenuhi tujuan etis dengan memberikan 

perlakuan yang sama bagi semua pemakai informasi. 

3. Pengungkapan penuh (full), yaitu tingkat pengungkapan di mana 

seluruh informasi yang relevan disajikan oleh perusahaan. Tetapi 

dalam penyajiannya, perusahaan harus tetap memperhatikan agar 

informasi yang diungkapkan tidak berlebihan. Pengungkapan ini 

bagi beberapa pihak disebut tidak layak karena justru akan 

menyulitkan para pengguna informasi dalam menginterprestasikan 

inti dari informasi yang disajikan. 

Dari paparan tentang pengungkapan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengungkapan adalah menyampaikan informasi-informasi yang 

dianggap penting oleh perusahaan bagi stakeholder guna pengambilan 

keputusan. Media yang digunakan dalam pengungkapan adalah laporan 

tahunan perusahaan. Adapun pengungkapan dibedakan dalam tiga konsep 

yaitu cukup, wajar, dan penuh yang membedakan antara ketiga konsep 

tersebut adalah kelengkapan informasi yang disampaikan. Selain tentang 

pengungkapan, teori tentang Corporate Social Responsibility (CSR) juga 

memegang peranan penting dalam penelitian ini. Berikut akan dipaparkan 

teori CSR. 

 



14 
 

C. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan 

dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan.  

Kompleksitas permasalahan sosial (social problems) yang semakin 

rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah 

menempatkan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu 

konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin.17 

Dalam ketentutan umum Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 disebutkan 

bahwa: 

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 

perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan danlingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya.” 

Menurut Undang-Undang tersebut perusahaan diharapkan dapat 

menyelaraskan kegiatan operasinya dengan kepentingan masyarakat 

selaku stakeholders. Meskipun demikian, hal ini membawa pengaruh 

positif bagi perusahaan. Dengan berkomitmen untuk melakukan tanggung 

                                                           
17

 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility (Jakarta:2008), 1. 
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jawab sosial dan melakukan pengungkapan terhadap kegiatan CSR-nya, 

perusahaan dapat meningkatkan nilai para pemegang saham yang juga 

berbanding lurus dengan peningkatan nilai perusahaan sendiri.18 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen 

berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk bertanggung jawab secara 

ekonomi, legal, etis dan sukarela terhadap dampak-dampak dari tindakan 

ekonominya terhadap komunitas masyarakat dan lingkungan serta proaktif 

melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mencegah potensi-potensi 

dampak negatif atau risiko aktivitas ekonomi korporasi terhadap 

masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan kualitas sosial dan 

lingkungan yang menjadi stakeholder-nya.19 

 

D. Motif dan  Manfaat Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

 

Menurut Suharto (2006) dalam Saidi dan Abidin (2004)membuat 

matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda.20
 

1. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni dorongan amal 

berdasarkan motivasi keagamaan. 

2. Tahap yang kedua adalah corporate philantrophy, yakni dorongan 

kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika 

universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan 

pemerataan sosial. 

                                                           
18

 Sari Hardiyanti, “Analisis Hubungan Shari‟a Gonvernance Structures Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Skripsi 
Universitas Indonesia, Depok 2012), 8. 

19
 Andreas Lako, Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi (Jakarta: 

2011), 180. 
20

 Suharto, E., (2006), “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, Jurnal CSR, 6. 
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3. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi 

kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip 

keterlibatan sosial. 

Sebenarnya apa yang diharapkan dari pelaksanaan CSR? Selain 

memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional 

berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan 

masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan 

program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan 

oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari 

uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:21 

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan. 

b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 

d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

i. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan. 

j. Peluang mendapatkan penghargaan. 

                                                           
21

 Hendrik Budi Untung, Op. Cit. hlm 6.  
 



17 
 

E. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa perusahaan 

hendaknya menyelaraskan kegiatan operasi dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hal ini membawa kosekuensi di mana perusahaan diharuskan 

melakukan pelaporan mengenai kegiatan yang dilakukan, sekaligus 

melakukan pengungkapan akan kegiatan CSR-nya. Pada umumnya, 

pengungkapan CSR ini dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. 

Namun ada pula beberapa perusahaan yang memisahkan pelaporan CSR 

yang dilakukan dalam Sustainability Reporting.22 Haniffa (2002) 

menyimpulkan pelaporan CSR sebagai “an extension of the financial 

reporting system which reflects the new and broader expectation of society 

with regard to the role of the business community in the economy”.23 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan CSR ini masuk kedalam 

pengungkapan sukarela di mana informasi yang diungkapkan menurut 

Haniffa (2002) dalam Gray et al. (1996)terdiri dari: 

“a formal account; prepared and communicated by an 

organization; about social and environmental aspects of the 

organisation‟s activities; and communicated to the internal and external 

participants of the organization.”24 

Informasi-informasi tersebut bisa dijabarkan lebih lanjut dan 

disesuaikan dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan 

                                                           
22

 Sari Hardiyanti, Op. Cit. hlm 9. 
23

 Ross Haniffa, Op. Cit. hlm 130. 
24

 Ibid, hlm 132. 
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serta dapat didasarkan pada indeks pengungkapan yang digunakan oleh 

perusahaan tersebut. 

Saat ini terdapat banyak model pengungkapan CSR yang digagas 

oleh berbagai forum berskala nasional maupun internasional. Equator 

Principles yang diadopsi oleh beberapa negara merumuskan beberapa 

prinsip, antara lain :25 

1) Accountability‟s standart (AA 1000), yang mengacu pada prinsip – 

“triple bottom line” dari John Elkington. 

2) Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan 

pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat Coalition for 

Envoironmental Economic (CERES) dan UNEP pada tahun 1997. 

3) Social Accountability International SA8000 Standard. 

4) ISO 14000 environmental management standard. 

5) ISO 26000. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis syariah saat ini, 

beberapa ahli mulai menggagas bentuk pengungkapan CSR khusus untuk 

institusi bisnis syariah. Beberapa bentuk pengungkapan CSR yang telah 

digagas diantaranya adalah:26
 

1) Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR), digagas oleh Haniffa 

(2002) dan dikembangkan oleh Othman et al (2009). 

                                                           
25 Gustani, Op. Cit. hlm 18.  
26

 Ibid, hlm 19. 
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2) Shariah Enterprise Theory (SET), merupakan enterprise theory 

yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna 

menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Salah 

satu peneliti yang pernah membahas SET adalah Iwan Triyuwono 

(2007). 

3) Islamicity Performance Index (IPI), sebuah metode pengukuran 

kinerja bank syariah yang berisi rasio-rasio keuangan dan sosial. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur 

tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah adalah indeks ISR. 

Lahirnya format pelaporan CSR secara syariah tidak lepas dari penekanan 

aspek sosial dalam agama Islam. 

F. Konsep Corporate Social Responsibility Secara Konvensional 

 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) menurut World Business Council on Sustainable 

Development (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk 

melaksanakan etika keprilakuan (behavioural ethics) dan kontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable 

economic development). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas 

hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. 

Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat 

tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari manajemen puncak (top 
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management) perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas 

publik.27 

Secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab 

yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk 

berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 

dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan. 

Dari sisi filosofi konvensional, terdapat beberapa teori yang 

melatarbelakangi pelaksanaan CSR dalam perusahaan, yaitu:28 

1. Teori Kapitalisme  

Milton Friedman merupakan pendukung teori ini. Menurut 

Friedman (1967) apabila perusahaan melakukan aktivitas CSR di 

luar kepentingan para pemegang sahamnya, maka itu menyalahi 

tujuan perusahaan. Satu-satunya kewajiban perusahan dan 

termasuk CSR di dalamnya adalah memberikan kemakmuran 

kepada pemegang saham. Aktivitas donasi dibolehkan jika dirasa 

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan bukan sekedar 

filantropi. 

2. Teori Kontrak Sosial   

Dalam teori ini diyakini bahwa perusahaan hanya dapat berusaha 

dengan baik jika ia didukung oleh masyarakat sekitarnya (Moir, 

2001). Sehingga dalam hal ini perusahaan akan dianggap sebagai 

                                                           
27

 Muh. Arief Effendi, The Power Good Corporate Governance; Teori dan 
Implementasi(Jakarta:2016), 162. 

28
 Fitria, S., & Hartanti, D., (2010) Islam dan Tanggung Jawab Social: Studi Perbandingan 

Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting 
Indeks. Purwokerto: SNA XII, 8. 
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institusi sosial yang harus berkontribusi kepada lingkungan 

sosialnya.  

3. Teori Instrumen  

Menurut teori ini CSR dipandang sebagai alat strategi untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Sehingga menurut teori ini 

perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR-nya memiliki tujuan 

tertentu seperti menciptakan reputasi positif, kehumasan atau 

manfaat sejenis lainnya (Burke dan Logsdon, 1996). 

4. Teori Legitimasi  

Menurut teori ini, 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 diinginkan oleh masyarakat 

dan apa yang diharuskan oleh peraturan (Deegan, 2002). 

5. Teori Stakeholder  

Aktivitas CSR menurut teori ini dilakukan untuk mengakomodasi 

keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) 

sehingga perusahaan dapat beraktivitas dengan baik dengan 

seluruh dukungan pemangku kepentingan tersebut (Clarkson, 

1995). 
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G. Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Islam 

 

Dasar keimanan pokok Islam adalah bahwa jagat raya dan segala 

sesuatu yang ada padanya termasuk juga manusia telah diciptakan oleh 

Allah. Semua manusia adalah khalifa-Nya dan mereka saling bersaudara 

satu sama lain. Tak ada kelebihan antara satu orang dan orang lain atas 

dasar jenis kelamin, kebangsaan, kekayaan atau kekuasaan. Kehidupan 

mereka di dunia bersifat sementara. Tujuan yang utama adalah akhirat, di 

mana mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan 

Allah. Kesejahteraan mereka di hari akhirat akan bergantung apakah 

mereka ketika menjalani kehidupan di dunia mengikuti suatu cara yang 

membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua dan memenuhi 

kewajiban kepada sesama atau tidak.29 

Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran- ajaran 

Islam. Manusia memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga 

memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada 

Allah SWT. Jadi, manusia adalah mahluk yang harus memiliki sifat 

tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan untuk memilih secara 

sadar dalam meraih yang dikehendaki. Dalam perspektif Islam, CSR 

merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran 

etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik 

yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi 

mendapatkan ridho Allah SWT. CSR merupakan implikasi dari ajaran 

kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) 

                                                           
29

 Didiek Ahmad Supadie,Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Semarang:2013), 49. 
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sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang 

berfungsi sebagai penerima amanah.30 

Etika bisnis Islam telah diajarkan Nabi Muhammad SAW saat 

menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai 

pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat 

shidiq, fathanah, amanah, dan tabligh. Ciri-ciri itu masih ditambah dengan 

Istiqamah.31 

a. Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, 

keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan 

Islam. 

b. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, 

meski menghadapi godaan dan tantangan. Istiqamah dalam 

kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan 

sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. 

c. Fathanah berarti mengerti, memahami dan menghayati secara 

mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini 

akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai 

macam inovasi yang bermanfaat. 

d. Amanah berarti tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas 

dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, 

pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. 

                                                           
30

 Eti Sulilawati, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Serta Pengaruhnya 
Terhadap Citra dan Kepercayaan pada Bank Syariah: Studi Kasus di BNI Syariah Cabang 
Semarang” (Skripsi Institut Agama Islam Negri Walisongo, Semarang 2012), 36. 

31
 Anis Rachmawati, “Analisis Praktik Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan Islamic Social Reporting Index pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Skripsi 
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2015), 11. 
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e. Tabligh yaitu mengajak sekaligus memberikan contoh kepada 

pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan sifat-sifat dalam konteks CSR tersebut, para pelaku 

usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap sesuai antara ucapan dan 

perbuatan dalam bisnisnya, serta dituntut tepat janji, tepat waktu, 

mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu 

memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta 

tidak boleh menipu dan berbohong. 

H. Islamic Social Reporting 

 

ISR pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 

dalam tulisannya yang berjudul “Social Reporting Disclosure: An Islamic 

Perspective”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih intensif oleh 

Rohana Othman, Azhan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 

di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-

peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan 

dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan 

kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak 

hanya membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban 

terhadap Allah dan masyarakat. 

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan 

yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari 

standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan 
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oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah 

perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan 

masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, 

tetapi juga peran perusahaan dalam presperktif spiritual. Selain itu indeks 

ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, 

hak minoritas, dan karyawan.32 
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 Gustani, Op. Cit. hlm 34. 
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Tabel 2. 1 Bentuk Akuntabilitas dan Transparasi dalam ISR 

Tujuan ISR: 

 Sebagai bentuk akuntablitas kepada Allah SWT dan masyarakat. 
 Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan 

informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan 
spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam 
pengambilan keputusan. 

Bentuk Akuntabilitas: 

 
1. Menyediakan produk yang 

halal dan baik. 
2. Memenuhi hak-hak Allah dan 

masyarakat. 
3. Mengejar keuntungan yang 

wajar sesuai dengan prinsip 
Islam. 

4. Mencapai tujuan usaha bisnis. 
5. Menjadi karyawan dan 

masyarakat. 
6. Memastikan kegiatan usaha 

yang berkelanjutan secara 
ekologis. 

7. Menjadikan pekerjaan sebagai 
bentuk ibadah. 

 

Bentuk Transparansi: 
 

1. Memberikan informasi 
mengenai semua 
kegiatan halal dan 
haram dilakukan. 

2. Memberikan informasi 
yang relevan mengenai 
pembiayaan dan 
kebijakan investasi. 

3. Memberikan informasi 
yang relevan mengenai 
kebijakan karyawan. 

4. Memberikan informasi 
yang relevan mengenai 
hubungan dengan 
masyarakat. 

5. Memberikan informasi 
yang relevan mengenai 
penggunaan sumber 
daya dan perlindungan 
lingkungan. 

 
Sumber: diolah dari Haniffa (2002), dalam Gustani (2013) 

I. Indeks Islamic Social Reporting 

 

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan 

sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. 

Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema 

keuangan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema 

masyarakat, dan tema lingkungan. Kemudian dikembangkan oleh Othman 
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et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tata 

kelola perusahaan.33 

Setiap tema pengungkapan memiliki subtema sebagai indikator 

pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti indeks ISR sebelumnya 

memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan, 

tergantung objek penelitiannya. 

a. Keuangan dan Investasi (Finance and Investment) 

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, 

dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini 

menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang 

mengandung riba, gharar, dan aktifitas pengelolaan zakat. 

Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, inti 

pelarangannya terletak pada ayat 278 dan 279 surat Al-Baqarah: 

َها يُّ
َ
ٌََٱَيَٰٓأ ِي َََّْلذ َْٱَءاَيَُوا ََٱتذُقوا ََّللذ ٌَ َيِ َبَِِقَ ََْيا َْٱَوذَُروا ََلّرِبَوَٰٓا ۡؤيَِنَِي َيُّ َُلَجُى ٢٧٨َإِن

ََفَإِن ٌَ َّيِ َِِبَۡرٖب ْ ذٍَُوا
ۡ
َفَأ ْ ََتۡفَعوُوا َِٱهذۡى ََِّللذ ََورَُسوِل َرُُءوُسََۦ  َفَوَُكۡى َثُبۡجُۡى ِإَون

وَنَ ًُ وَنََوََلَُتۡظوَ ًُ ِ َٰهُِكۡىَََلََتۡظو ۡيَو
َ
 ٢٧٩َأ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman”. “Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan 

rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari 

                                                           
33

 Ibid, hlm 35. 
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pengembalian riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 278-

279).34 Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah 

pendapatan bunga dan beban bunga. 

Kegiatan yang mengandung gharar pun merupakan yang 

terlarang dalam Islam. Gharar atau disebut juga taghrir adalah 

situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya 

uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak 

yang bertransaksi). Praktik gharar dapat terjadi dalam empat hal, 

yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.35 Contoh 

transaksi modern yang mengandung riba adalah transaksi lease and 

purchace, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau 

beli yang berlaku. 

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah 

adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah 

berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, 

dalam fikh kontemporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan. 

Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat 

menggunakan dua pendapat. Pendapat  pertama, dasar perhitungan 

zakat bank dengan menggunakan metode net worth (kekayaan 

bersih). Artinya seluruh kekayaan bank, termasuk modal dan 

keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. 

Pendapat kedua, menjadikan keuntungan dalam setahun sebagai 

                                                           
34

 Didiek Ahmad Supadie,Op. Cit. hlm 145. 
35

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta:2004), 32. 
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dasar perhitungan zakat.36 Sehingga bank syariah berkewajiban 

untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat 

selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah 

belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap 

menyajikan laporan zakat. 

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan 

dari Othman et al (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan 

pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai 

saat ini Current Value Balance Sheet (CVBS), dan laporan nilai 

tambah Value Added Statement (VAS). Terkait dengan kebijakan 

atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien 

untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank indonesia 

mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi 

aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini 

disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). 

Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus 

diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut 

AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh 

bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank 

syariah juga telah diatur berdasarkan PBI No: 5/9/2003.37 

Pengungkapan lainnya adalah neraca menggunakan nilai 

saat ini Current Value Balance Sheet (CVBS) dan laporan nilai 

tambah Value Added Statement (VAS). Metode CVBS digunakan 
                                                           

36
 Cecep Maskanul Hakim, Belajar Mudah Ekonomi Islam; Catatan Kritis Terhadap 

Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia (Tangerang:2011), 273. 
37

 Gustani, Op. Cit. hlm 37 
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untuk mengatasi kelemahan dari metode historical cost yang 

kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan 

perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Alasan lainnya, 

adalah dengan menggunakan nilai sekarang akan mempermudah 

pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan karena 

nilai yang disajikan lebih relevan dibanding nilai historical cost.38 

Sedang VAS berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai 

tambah yang bersifat adil di mana di dalamnya dilaporkan 

kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses 

penciptaan tambahan nilai bukan hanya kontribusi pemilik modal.39 

Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena 

belum diterapkan di Indonesia. 

Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) aspek lain yang perlu 

diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan 

oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek 

ini cukup diungkapkan secara umum. 

b. Produk dan Jasa (Products and Services) 

Menurut Othman et al (2009) beberapa aspek yang perlu 

diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk dan jasa 

yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam 

konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa 

baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk setiap produk dan jasa baru. 

                                                           
38

 Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta:2011), 115. 
39

 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta:2004), 150. 
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang 

menjamin bahwa kegiatan dan transaksi yang di lakukan bank 

sesuai dengan syariah.40 DPS ditempatkan oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari 

pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang 

perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha 

bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah 

yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi 

sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasikan 

dalam pengembangan produk dan jasa baru bank syariah. Oleh 

karena itu, setiap produk dan jasa baru bank syariah harus 

mendapat persetujuan dari DSN. Hal ini penting bagi pemangku 

kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah produk dan jasa 

bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.41 

Pengungkapan selanjutnya adalah pelayanan atas keluhan 

konsumen atau nasabah. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya 

berfokus pada produk yang dihasilkan (product-oriented) 

melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang 

memuaskan (consumer-oriented) dengan menyediakan pusat 

layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli.42 
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 Sofyan Syafri Harahap, Op. Cit. hlm 295 
41

 Gustani, Op. Cit. hlm 38. 
42

 Halimatus Sakdiyah, “Analisis Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR); Studi pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah 
Malang, Malang 2016), 15. 
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c. Karyawan (Employees) 

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan tentang karyawan 

berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa 

(2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa 

masyarakat Muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan 

perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-

informasi yang diungkapkan, seperti jumlah karyawan, jam kerja, 

hari libur, tunjangan karyawan, kebijakan remunerasi, pendidikan 

dan pelatihan karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh 

karyawan, apresiasi terhadap karyawan berprestasi, kesehatan dan 

keselamatan karyawan, keterlibatan karyawan di perusahaan, 

tempat ibadah yang memadai, serta waktu ibadah atau kegiatan 

keagamaan untuk karyawan, kesejahteraan karyawan.43
 

d. Masyarakat (Society) 

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, 

amanah, dan „adl. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya 

saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam 

menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar 

sesama. Bentuk saling berbagi dan tolong-menolong bagi bank 

syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qard. Jumlah 

dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam 

laporan tahunan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu fungsi 

bank syariah yang diamanahkan oleh syariat dan undang-undang. 
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 Gustani, Op. Cit. hlm 39. 
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Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah donasi, wakaf, dan pinjaman 

kebajikan (Haniffa, 2002). Sedang beberapa aspek lainnya yang 

dikembangkan adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, 

pemberian beasiswa pendidikan, penerimaan magang atau praktik 

kerja lapangan, pengembangan generasi muda, peningkatan 

kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-

anak, kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor 

darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur, dll), dan 

dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, 

budaya, pendidikan dan agama.44 

e. Lingkungan (Environment) 

Konsep yang mendasari tema ini adalah mizan, i‟tidal, 

khilafah, dan akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada 

prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam 

menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 

senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Allah 

menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah 

untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Namun sifat dasar 

manusia yang rakus telah merusak lingkungan ini.45 
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Hal ini telah Allah isyaratkan dalam firmannya: 

ََهَۡفَسادَُٱَظَهرََ َِٱِِف ََۡۡلَۡحرَِٱوَََهَۡبّ يِۡدي
َ
َأ ََلَسبَۡت ا ًَ ِ ََنلذاِسَٱب ََبۡعَض ِيٱِِلُِذيَقُهى ََّلذ

ًِوُواَْهََعوذُهۡىَيَرِۡجُعوَنَ  ٤١ََع

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 

kepada mereka sebagian dari (akibat) perbutan mereka, agar 

mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar Ruum: 41) 

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan 

diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat 

polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, 

penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen 

lingkungan. 

f. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

ََِإَوذَۡ َِِف ََجاِعٞن َإِّّنِ َلَٰٓئَِمةِ ًَ َلِوۡ ََربَُّك ۡرِضَٱقَاَل
َ
ََيٌََۡۡل َفِيَها ََتَۡعُن

َ
َْأ قَالُوٓا  َ َخوِيَفة 

ۡعوَُىََّلَِيآءََٱُيۡفِسُدَفِيَهاََويَۡسفُِكَ
َ
َأ ٓ َإِّّنِ قَاَل  َ ُسَلََك ِدَكََوُنَقّدِ ًۡ َنَُسّبُِحَِِبَ ٌُ َوََنۡ

وَنَ ًُ  ٣٠ََياَََلََتۡعوَ



35 
 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di 

bumi.” Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” 

Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui.” (Q.S Al Baqarah:30). 

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan 

penambahan dari Othman et al (2009) di mana tema ini tidak bisa 

dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada 

aspek syariah perusahaan.46 Menurut Bank Dunia (World Bank), 

pengertian Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan 

hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang 

dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk 

berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka 

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham 

maupun masyarakat secara keseluruhan.47 

Konsep GCG pada intinya adalah; Pertama, internal 

balance antara organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi 

dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan 

mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Kedua, 
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extrenal balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan 

sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders.48 

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola 

perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, pendapatan 

dan penggunaan dana non-halal, struktur kepemilikan saham, 

kebijakan anti korupsi, kebijakan anti penyaluran dana kegiatan 

terorisme, perkara hukum, rincian nama dan profil dewan 

komisaris, kinerja komisaris, remunerasi dewan komisaris, rincian 

nama dan profil dewan direksi, kinerja direksi, remunerasi dewan 

direksi, rincian nama dan profil DPS, kinerja DPS, remunerasi 

DPS. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia 

perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 tahun 2006 mengenai 

implementasinya tata kelola perusahaan oleh bank komersial 

termasuk bank berbasis syariah.49 

 

                                                           
48

 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta:2011), 41. 
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