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PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan CSR ( Coorporate Social  

Reporting  )  semakin  menjadi  sorotan  penting  dalam beberapa  dekade  terakhir 

karena  konsep  CSR  merupakan  inti  etika  bisnis  bagi  setiap  perusahaan. 

Pengungkapan  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  pun  telah  banyak 

dilakukan penelitian  di  berbagai  negara  berkembang  maupun negara  maju. Di 

Indonesia,  konsep  CSR  sudah  mulai  berkembang  ke  arah  yang  lebih  positif, 

beberapa  tahun  terakhir,  berbagai  perusahaan  sudah  mulai  menunjukkan 

komitmennya  untuk  menerapkan  praktik  tanggung  jawab  sosial  perusahaan 

kepada para pemangku kepentingan mereka. 

Utama (2007) mengungkapkan bahwa praktik dan pengungkapan CSR di 

Indonesia  mulai  berkembang  seiring  dengan  semakin  meningkatnya  perhatian 

masyarakat  global  terhadap  perkembangan  perusahaan  transnasional  atau 

multinasional yang beroperasi di  indonesia. Selain itu, pengungkapan CSR juga 

terkait  dengan  isu  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  indonesia seperti 

penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air bersih, perubahan iklim, dan 

sebagainya.  Waryanto (2010)  memaparkan  bahwa  perkembangan  praktik  dan 

pengungkapan CSR di  indonesia juga mendapat dukungan dari pemerintah. Hal 

itu terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 

oleh pemerintah terkait dengan kewajiban perusahaan yang menjalankan usaha di 

bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung 
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jawab sosial  dan lingkungan.  Walaupun sudah lama prnsip  CSR diatur  dalam 

praturan perundang-undang dalam lingkup hukum perusahaan. Dari hasil survey 

yang diakukan oleh suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta 

menunjukkan bahwa 166 atau 44,27% perusahaan menyatakan tidak melakukan 

kegiatan  CSR  dan  209  atau  55,75%  perusahaan  melakukan  kegiatan  CSR. 

Sedangkan bentuk yang dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 

perusahaan),  kedua,  sumbangan  pada  lembaga  agama (50  perusahaan),  ketiga, 

sumbangan  pada  yayasan  sosial  (39  perusahaan),  keempat,  pengembangan 

komunitas  (4  perusahaan).Survey  ini  juga  mengemukakan  bahwa  CSR  yang 

dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen 

perusahaan sendiri.

Konsep CSR tidak  hanya  berkembang di  ekonomi  konvensional,  tetapi 

juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya 

dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan 

konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung 

jawab sosial  perusahaan secara Islami.  Siwar dan Hossain (2009) memaparkan 

bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dapat digunakan 

sebagai  landasan  tanggung jawab sosial  perusahaan  sama seperti  halnya  pada 

perusahaan  konvensional.  Konsep  ini  dalam  Islam  lebih  menekankan  bentuk 

ketaqwaan umat manusia kepada Allah Subhanallahu wa  Ta ala dalam dimensi‟  

perusahaan. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat-Nya 

untuk menyelesaikan segala permasalahan di muka bumi.Islam merupakan sebuah 

petunjuk  mengenai  hukum,  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  jihad.Islam 
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menempatkan  manusia  sebagai  khalifah  Allah  SWT.Oleh karena  itu,  sebagai 

khalifah,  manusia  memiliki  tanggung jawab untuk memelihara  seluruh ciptaan 

Allah SWT. Konsep CSR dalam islam lebih ditekankan sebagai bentuk ketakwaan 

umat  manusia  kepada  Allah  SWT  dalam  dimensi  perusahaan.  Dalam 

penelitiannya, menyimpulkan bahwa nilai- nilai  islam memiliki hubungan yang 

relevan dan memeiliki kontribusi terhadap konsep CSR yang telah berkembang 

sampai saat ini.

Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik 

di  Indonesia. Walaupun secara  umum  praktek  CSR lebih  banyak  dilakukan  oleh 

perusahaan tambang maupun manufaktur, namun, seiring dengan adanya tren global 

akan  praktik  CSR,  saat  ini  industri  perbankan  juga  telah  menyebutkan  aspek 

pertanggunggjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang 

relatif  sederhana.  Pengungkapan  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh  perbankan 

konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah merupakan sektor yang patut diperhitungkan. Survey yang 

dilakukan  oleh  Bahrain  Monetary  Agency  di  tahun  2004  memperlihatkan  bahwa 

jumlah institusi  perbankan syariah melonjak dengan cukup siginifikan dari  176 di 

tahun 1997 menjadi 267 di tahun 2004 yang beroperasi di 60 negara di dunia. Dengan 

tingkat  pertumbuhan  sebesar  15% per  tahunnya  maka  industri  perbankan  syariah 

merupakan  sektor  yang  paling  cepat  berkembang  di  negara  muslim (Zaher  dan 

Hassan,  2001).  Di Indonesia walaupun perbankan syariah tercatat  tumbuh dengan 

signifikan,  namun  dibandingkan  perbankan  konvensional  pangsa  pasar  perbankan 

syariah masih relatif  kecil  ukurannya  yaitu sebesar  2,2% (Bank Indonesia,  2008). 

Akan tetapi prospek industri syariah ini di masa datang diyakini akan semakin bagus 
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dan patut diperhitungkan (Zaher dan Hasan dalam Fitria & Hartanti, 2010).

Sejauh  ini  pengukuran  CSR  disclosure  pada  perbankan  syariah  masih 

mengacu kepada Global Reporting Initiative index (Indeks GRI) (Haniffa 2002), 

Padahal terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan kinerja sosial 

di  perbankan  syariah  dunia  termasuk  Asia  Tenggara,  saat  ini  marak 

diperbincangkan  mengenai Islamic  Social  Reporting  Index  (ISR).  Indeks  ISR 

merupakan tolok ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi 

kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI( Accounting and 

Auditing Organization for islamic financial institutions). Maka penting dilakukan 

penelitian  mengenai  praktik  pengungkapan  tanggungjawab  sosial  (social 

disclosure)  pada  bank  syariah  di  Asia  Tenggara ditinjau  dari  perspektif  yang 

sesuai  dengan  kaidah  Islam  yaitu  Islamic  Social  Reporting (ISR). Alasan 

dipilihnya  penelitian  di  Asia  Tenggara  karena  beberapa  negara  ini  terus 

mengupayakan untuk mengadopsi format pelaporan CSR pada laporan tahunan 

(annual report) yang sama yang diambil dari AAOFI ( Sofyani,2011).

Othman et al. (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan 

dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya pada Islamic Social Reporting 

(ISR)  Index.ISR  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Haniffa  (2002)  lalu 

dikembangkan  secara  lebih  ekstensif  oleh  Othman  et  al.  (2009)  di  Malaysia. 

Haniffa  (2002)  mengungkapkan  bahwa  adanya  keterbatasan  dalam  pelaporan 

sosial  konvensional  sehingga  ia  mengemukakan  kerangka  konseptual  Islamic 

Social  Reporting  berdasarkan  ketentuan  syariah  yang  tidak  hanya  membantu 

pengambilan  keputusan  bagi  pihak  muslim  melainkan  juga  untuk  membantu 
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perusahaan  dalam  melakukan  pemenuhan  kewajibannya  terhadap  Allah 

Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat. Islamic Social Reporting (ISR) merupakan 

perluasan  dari  pelaporan  sosial  yang  tidakhanya  berupa  keinginan  besar  dari 

seluruh  masyarakat  terhadap  peranan  perusahaan  dalam  ekonomi  melainkan 

berkaitan  dengan  perspektif  spiritual  (Haniffa,2002).  ISR  lebih  menekanan 

terhadap  keadilan  sosial  dalam  pelaporannya  selain  pelaporan  terhadap 

lingkungan,  kepentingan  minoritas  dan  karyawan.  Konsep  ini  dalam  islam 

menekankan bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam bentuk 

perusahaan (Widiawati, 2012).

Pelaksanaan CSR pada perusahaan sangatlah penting dilakukan, hal  ini 

dikarenakan perusahaan perlu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Sayekti 

(2006) menyatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di BEJ telah 

mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya dalam kadar 

yang  beragam  selain  itu,  sebagian  besar  studi  empiris  yang  menganalisis 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada laporan 

tahunan (annual report), dimana annual report dianggap sebagai alat yang paling 

penting  yang  digunakan  perusahaan  untuk  berkomunikasi  dengan  stakeholder 

perusahaan (Branco dan Rodrigues,2006).  Penelitian ini  dilakukan pada empat 

Bank Syariah di Asia Tenggara yang masuk dalam 100 Bank Syariah terbesar di 

dunia yang diantaranya dua dari Indonesia (Bank Muamalat Indonesia dan Bank 

Syariah Mandiri  ),  dari  Malaysia (Bank Islam Malaysia),  dan  satu dari Brunei 

Darussalam (Bank Islam Brunei Berhard). Alasan dilakukan penelitian ini yaitu 

karena bank islam tersebut masuk dalam kategori bank islam terbesar di dunia 
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selain itu ke tiga negara tersebut memiliki letak georgafis yang berdekatan (Asia 

Tenggara) dengan mayoritas berpenduduk yang memeluk Agama Islam, sehingga 

dapat  menarik  stakeholder  dalam  lingkup  Asia  Tenggara  untuk  melakukan 

investasi dilihat dari pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh bank syariah 

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Zaher dan Hassan, 2001, dalam Fitria dan 

Hartanti) memperlihatkan bahwa intitusi perbankan syariah melonjak dengan cukup 

signifikan  diketiga  negara  tersebut  dengan  tingkat  pertumbuhan  15%  pertahunya 

maka industri perbankan syariah merupakan sektor yang paling cepat berkembang di 

negara muslim. Di Indonesia sendiri  walaupun perbankan syariah tercatat  tumbuh 

dengan  signifikan,  namun  dibandingkan  perbankan  konvensional  pangsa  pasar 

perbankan syariah masih relatif kecil ukurannya yaitu sebesar 2,2% (Bank Indonesia, 

2008). Akan tetapi prospek industri syariah ini di masa datang diyakini akan semakin 

bagus dan patut diperhitungkan.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dalam  latar  belakang 

penelitian  diatas,  maka  masalah  yang  dapat  dirumuskan  dalam  penelitian  ini 

adalah:

1. Bagaimana pengungkapan pertanggungjawaban sosial  perbankan syariah 

di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusallam berdasarkan model Islamic 

Social Reporting Index?

2. Apakah terdapat perbedaan pengungkapan kinerja sosial yang dilakukan 

oleh perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusallam?



7

C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

a) Mendeskripsikan pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada 

bank syariah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusallam.

b) Menjelaskan  perbedaan  pengungkapan  pertanggungjawaban 

sosial  pada  bank  syariah  Indonesia,  Malaysia,  dan  Brunei 

Darusallam  dengan  mengacu  kepada  model  Islamic  Social  

Reporting Index.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a) Bagi perkembangan kajian akuntansi (Kegunaan Teoritis)

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  kajian  dalam 

pendalaman  isu  kinerja  sosial  (Coorporate  Social  Responcibility) 

perbankan syariah dengan mengacu kepada indeks ISR.

b) Bagi dunia praktik (Kegunaan praktis) 

Penelitian  ini  diharapkan  memberi  kontribusi  kepada  para  pelaku 

bisnis,  khususnya  perbankan  syariah  dalam  menjalankan  praktik 

pengungkapan CSRnya dengan mengacu kepada model indek ISR


