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ABSTRAK 

Islamic Social Reporting Merupakan standar pelaporan kinerja social 

perusahaan yang berlandaskan syariah Islam. Lahir dari standar pelaporan 

berdasarkan AAOIFI (Accountingand Auditing Organization for Islamic 

FinancialInstitutions) sebuah lembaga regulasi keuangan Islam internasional 

yang kemudian dikembangkan diberbagai negara. Ada beberpa faktor yang 

mempengaruhi Islamic Social Reporting antara lain ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan dan hutang perusahaan. 

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

Islamic Social Reporting?kemudian apakah terdapat pengaruh Return On Asset 

terhadap Islamic Social Reporting? apakah terdapat pengaruh Leverage  

terhadap Islamic Social Reporting?  Dan adakah pengaruh Size, Return On 

Asset dan Leverage terhadap Islamic Social Reporting bank Umum Syariah di 

Indonesia? 

Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  

pengaruh  ukuran perusahaan terhadap Islamic Social Reporting, untuk 

mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap Islamic Social Reporting, 

mengetahui pengaruh pengaruh Leverage   terhadap Islamic Social  Reporting,  

mengetahui  pengaruh  Size,  Return  On  Asset  dan  Leverage terhadap Islamic 

Social Reporting bank Umum Syariah di Indonesia. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.Sumber data dalam 

penelitian ini bersumber dari data-data sekunder.Teknik pengumpulan data 

menggunakan studi dokumentasi berupa Statistik perkembangan perusahaan 

yang menerbitkan sukuk ijarah dan data-data yang dipublikasikan oleh Bursa 

Efek Indonesai dan Otoritas Jasa Keuangan.Sedangkan teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis uji secara parsial dan secara 

berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Secara Parsial, 

pertama,variable Size memiliki pengaruh yang positif terhadap Islamic Social 

Reporting Bank Umum Syariah di Indonesia. Kedua, Return On Asset   tidak 

memiliki pengaruh terhadap Islamic Social Reporting   Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Ketiga, Variable Leverage memiliki pengaruh terhadap Islamic 

Social Reporting  Bank Umum Syariah di Indonesia.Adapun secara simultan 

penerbitan Size, Return On Asset dan Leverage memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Islamic Social Reporting  Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 
 

Kata Kunci: Size, ROA, Leverage dan ISR 
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MOTTO 

 

 ....َعَها اُوس ااإَِلااًساَنف ااّلَلُاٱاُيَكلِّفُااَلا
 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya... 

 

(QS. Al-Baqarah : 286)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim 

terbesardidunia,maka sudah seharusnya dalam menjalankan segala aktivitas 

kehidupan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
1
 Hal ini 

membuat perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis Islam berkembang dengan 

baik di Indonesia yang ditandai dengan bermunculannya berbagai entitas dan 

lembaga keuangan syariah. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah dalam 

kegiatan bisnisnya besar kemungkinan dapat menarik banyak investor muslim 

ataupun pihak berkepentingan muslim lainnya yang ingin berinvestasi dan terlibat 

dalam kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan 

membuat laporan-laporan yang sesuai prinsip syariah dan harus melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan 

Islamic Social Reporting (ISR). 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) di laporan keuangan menjadi isu penting pada beberapa 

tahun terakhir ini. Berikut ini beberapa hal yang menjadi alasan perusahaan-

perusahaan di suatu negara melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) adalah isu tentang hak asasi manusia dan globalisasi merupakan dua alasan 

mengapa perusahaan-perusahaan di Australia melakukan pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Sedangkan negara- negara Uni Eropa menjadikan pengungkapan 

                                                 
1

 Haniffa,R. 2002.Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective.Indonesian 

Management&Accounting Research 1(2), hal.128-146 
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2 

Islamic Social Reporting sebagai laporan yang diprioritaskan demi mencapai salah 

satu tujuan strategisnya.
2
 

Konsep Islamic Social Reporting (ISR) dalam Islam lebih ditekankan 

sebagai bentuk ketakwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi 

perusahaan.menyatakan bahwateori yang paling tepat untuk mengungkapkan 

tanggung jawab social perusahaan berbasis Syariah. Sedangkan sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan  adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat 

sebuah tanggung jawab dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi 

Amanah. Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap manusia dan lingkungan 

atau alam. Dalam perspektif Islam diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak dapat 

dipisahkan dari tujuan moral masyarakat. 
3
 dengan dasar di atas jelas berbada 

konsep ISR dalam ekonomi Islam dengan konsep CSR dalam ekonomi 

konvensional, salah satu perbedaaan yang mendasar antara CSR dan ISR terletak 

pada tujuan yang dicapai. Pada konsep ISR tujuan akhirnya adalah untuk 

memperoleh Fallah atau kesejahteraan yang diperuntukan untuk stake holder 

sedangkan pada Konsep CSR dalam ekonomi konvensional adalah profit semata. 

Inilah yang mendasari penelitian ini penting untuk di bahas.  

Perbankan syariah merupakan salah satu sector yang patut diperhitungkan. 

Sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkanhukum Islamdidasari oleh 

larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga 

                                                 
2

Purwitasari,Fadilla, PelaporanCorporate Social Responsibility Perbankan 

SyariahDalam Perspektif ShariahEnterprise Theory, ( Jakarta : PT. graha media Cipta, 

2011),hal.67 
3

Meutia,Inten.Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan 

Kritis).(Jakarta:Citra Pustaka Indonesia,2011),hal.65 
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atauyang disebut dengan ribas erta larangan investasi untuk usaha-usaha yang 

dikategorikan haram,Tidak hanya kegiatan transaksi bisnisyang harus sesuai 

dengan prinsip syariah tetapi juga perbankan Syariah harus memperhatikan 

tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. 

Tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat 

beberapa faktor berikut; perbakan syaraih berlandaskan prinsip Syariah yang 

meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral,etika,dantanggung 

jawab sosial.Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan 

khalifah.Dan terakhiradanya prinsip kepentingan umum, terdiri dari penghindaran 

dari kerusakan dan kemiskinan.
4

Banks yariah seharusnya memiliki dimensi 

spiritual yang lebih banyak yang tidakhanya menghendaki bisnis yang non riba, 

namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Posisi bank 

syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis ditingkat nasionalmaupun 

internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohandalam menggerakkan 

program Islamic Social Reporting (ISR).  Pelaksanaan program Islamic Social 

Reporting (ISR) bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang- 

undang, akan tetapi lebih jauhdari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah 

dibangun atas dasar falsafah dan tasawwur (gambaran) Islam yang kuat untuk 

menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. 

Menambahkan ,program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh 

kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan 

ekonomi bagi masyarakat. 

                                                 
4

Muetia .Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam.Jakarta:Citra Pustaka 

Indonesia, 2010),hal. 98 
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Terkait dengan pengungkapan tanggung jawab social suatu entitas syariah, 

akhir-akhir ini marak diperbincangkan mengenai Islamic Social Reporting .Islamic 

Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan berbasis 

syariah. Islamic Social Reporting merupakan kerangka khusus untuk pelaporan 

pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan prinsipIslam. TujuandariIslamic 

Social Reporting sendiriadalah sebagaibentuk akuntabilitas perusahaan kepada 

Allah SWT dan masyarakatdan juga meningkatkan transparansi kegiatan bisnis 

dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan 

spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. 

Islamic Social Reporting terdiri ata sitem-item standar Islamic Social 

Reporting (ISR) yang ditetapkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization 

for Islamic Institutions) dan kemudian dikembangkan lagi oleh para peneliti 

mengenai item- item CSR yang patut diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Indeks 

ISR tersebut berisi (enam )tema antara lain:investasi dan keuangan, produk dan 

jasa, karyawan,masyarakat, lingkungan,serta tatakelola perusahaan.Masing-

masing tema memiliki indikator-indikator,yang seluruhnya berjumlah 43 

indikator. 

Banyak faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR) 

adapaun dalam penelitian ini variable yang diduga mempengaruhi ISR yakni Size 

(Ukuran Perusahaan), Return On Asset (ROA) dan Leverage (Tingkat Hutang 

Perusahaan).  

Pertama Size, Size merupakan ukuran perusahaan yang dinotasikan 

dengan Ukuran Asset perusahaan, Ukuran perusahaan menggambarkan besar 



 

 

5 

kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha 

yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan 

berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan.
5
 

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan 

dibanding perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah 

ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh 

dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar 

menawar (bargaining power) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada 

kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang 

lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk 

mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman 

akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran 

besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau 

bertahan dalam industry. 

Perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena 

kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang 

lebih besar pula. Sehingga dengan adanya ukuran perusahaan yang memadai 

maka ada peluang bagi perusahaan untuk mengembangan hasil atau profit 

perusahaan yang secara tidak langsung akan memberikan kemudahan perusahaan 

dalam mengimplementasikan ISR itu sendiri. 

                                                 
5
Ibid,h.80. 
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Kedua Return On Asset (ROA). Return On Asset merupakan salah satu rasi 

profitabilitas keuangan perusahaan, selain itu dengan adanya return On Asset 

merupakan bagian dari tujuan perusahaan, semakin tinggi nilai return On Asset 

menunjukan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asset yang ada untuk 

memperoleh laba. Begitu juga sebaliknya. Dengan adanya return On Asset yang 

tinggi perusahaan memiliki peluang untuk mengimplementasikan ISR sebagai 

wujud pertanggung jawaban terhadap lingkungan perusahaan, stack Holder 

perusahaan dan yang paling penting tanggungjawab terhadap tuhan. 

Ketiga Leverage, merupakan rasio keuangan yang menunjukan tingkat 

hutang yang telah dikeluarkan oleh suatu usaha atau bisnis. Rasio leverage 

menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun 

asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau 

pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal maupun 

asset. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat leverage yang tinggi apabila 

jumlah asset yang dimiliki perusshaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

asset krediturnya. Dengan adanya rasio hutang yang tinggi namun dapat 

dimanfaatkan dengan nilai produktifitas perusahaan tidak menutup kemungkinan 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal yang pada akhirnya dapat 

mengimplementasikan ISR secara lebih baik.Dalam hal ini tidak terkecuali 

perusahaan yang berbasis keuangan. 

Adapun rata-rata Size, ROA dan Leverage Lembaga keuangan yang 

menjadi sample penelitian dalam lima tahun terakhir sebagai berikut : 
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Table 1.1 

Nilai Rata-Rata Size, ROA dan Leverage Bank Syariah 

No Nama Bank 

Nilai Rata Rata  

Tahun 2015-2019 

SIZE ROA LEVERAGE 

1 BCA Syariah  4.47 1.14 0.02 

2 BNI Syariah 19.32 1.49 0.01 

3 BRI Syariah 24.19 0.59 0.03 

4 Bank Muamalat 24.95 0.09 0.01 

5 Bank Panin Syariah 64.7 -1.75 0.03 

6 Bank Victoria Syariah 21.23 -0.76 0.01 

7 Bank Mega Syariah 22.63 1.26 0.02 

8 Bank Syariah Mandiri 20.2 0.86 0.01 

9 Bank Bukpin Syariah 22.6 0.51 0.01 

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan tahun 2015-2019 

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Size BCA Syariah 

selama periode tahun 2015-2019 yakni 4.45, rata-rata ROA sebesar 1.14, dan rata-

rata tingkat hutang sebesar 0.02. rata rata Size BNI Syariah selama periode tahun 

2015-2019 yakni 19.32, rata-rata ROA sebesar 1.49, dan rata-rata tingkat hutang 

sebesar 0.01. rata rata Size BRI Syariah selama periode tahun 2015-2019 yakni 

24.19, rata-rata ROA sebesar 0.59, dan rata-rata tingkat hutang sebesar 0.03. rata 

rata Size Muamalat selama periode tahun 2015-2019 yakni 24.95, rata-rata ROA 

sebesar 0.09, dan rata-rata tingkat hutang sebesar 0.01. rata rata Size Panin 

Syariah selama periode tahun 2015-2019 yakni 64.7, rata-rata ROA sebesar -1.75, 

dan rata-rata tingkat hutang sebesar 0.03. rata rata Size Victoria Syariah selama 

periode tahun 2015-2019 yakni 21.23, rata-rata ROA sebesar -0.76, dan rata-rata 

tingkat hutang sebesar 0.01. rata rata Size MEGA Syariah selama periode tahun 

2015-2019 yakni 22.63, rata-rata ROA sebesar 1.26, dan rata-rata tingkat hutang 

sebesar 0.02. rata rata Size BANK Syariah Mandiri selama periode tahun 2015-
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2019 yakni 20.2, rata-rata ROA sebesar 0.86, dan rata-rata tingkat hutang sebesar 

0.01. rata rata Size Bukopin Syariah selama periode tahun 2015-2019 yakni 222.6, 

rata-rata ROA sebesar 0.51, dan rata-rata tingkat hutang sebesar 0.01.  

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian untuk menguji faktor yang 

mempengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting, antara lain Rita Rosiana 

dkk (2015) hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan pelaporan sosial Islam, sedangkan 

Profitabilitas, Leverage, DanIslamicGovernance Score tidak Memiliki Pengaruh 

Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting.
6
 

Febri ramadhani (2016) hasil penelitian yang dilakukan bahwa size 

perusahaan, laverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan 

Islamic SocialReporting, sedangkan dewan pengawas Syariah tidak memiliki 

pengaruh terhadap Pengungkapan Islamic SocialReporting.
7
 

Mahardhika Kurniawati dan RizalYaya (2017) hasil penelitian yang 

dilakukan bahwa size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting sedangkan mekanisme Good Corporate Governance tidak 

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.
8
 

Rohana Othman dkk (2015) ukuran, profitabilitas dan komposisi dewan 

secara signifikan mempengaruhi perusahaan untuk penyediaan pelaporan sosial 

                                                 
6
 Rita rosiana dkk, Pengaruh Ukuran Perusahaan,Profitabilitas, Leverage, DanIslamic 

Governance ScoreTerhadapPengungkapan Islamic SocialReporting, jurnal bisnis dan manajeman, 

Vol.5,No.1, April2015,hal.88-100 
7

Febri Ramadhani, Pengaruh Size, Profitabilitas Dan Dewan Pengawas Syariah 

Terhadap Pengungkapan Islamic SocialReporting, JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 

2016,hal.2487-2497 
8

MahardhikaKurniawatidanRizalYaya, Pegaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme 

Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Pada 
Bank Umum Syariah Di Indonesia, JurnalAkuntansidanInvestasi,Vol.18No.2,Hlm:163-171Juli20 
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Islam. Sedangkan jenis industri tidak memiliki pengaruah terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting. Temuan dalam penelitian ini berkontribusi pada tubuh 

pengetahuan dimensi baru pelaporan perusahaan.
9
 

Sri wahyuni (2018) hasil penelitan yang dilakukan menunjukan bahwa 

kesadaran bank syariah untuk melaporkan tanggung jawab sosial mereka masih 

rendah. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

social reporting.Ukuran bank memiliki pengaruah positif signifikan pada 

Pengungkapan Islamic social reporting, sedangkan Likuiditas dan Usia Bank 

memiliki pengaruah negatif terhadap Pengungkapan Islamic social reporting.
10

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lanjutan.Adapun yang membedakan penelitian kali ini dengan 

penelitian lainya terletak pada variable independent yang digunakan karena 

penelitian kali ini merupakan penelitian pengembangan terhadap uji berbagai 

variable independent terhadap variable dependent yang dalam hal ini variable 

dependent yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian lainya. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu 

perusahaan. Perusahaan besar biasanya melakukan aktivitas yang lebih banyak 

dan memiliki dampak yang besar terhadappara stakeholdersnya. Perusahaan 

yang berukuranlebih besarcenderung memiliki public demand terhadap 

                                                 
9
 Rohana Othman dkk, Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-

Approved Companies in Bursa Malaysia, research journal of international studies issu, vol, 05 

No.1 tahun 2015,hal.4-20 
10

 Sri wahyuni, Islamic Social ReportingDisclosureand Determinant Factors: Empirical 

Evidence from Islamic Banks in Indonesia, Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research, volume 231, 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018) 
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informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih 

kecil.Hal ini disebabkanbanyaknya jumlah stakeholders padabank syariah 

adalah mayoritas beragama islam dimana mereka memiliki kebutuhan 

pemenuhan informasi kegiatanyang ada pada tempatmerekaberinvestasi. 

Melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial secara islami 

adalah cara untuk memenuhi kebutuhan spiritual perusahaan tidak hanya 

kepada stakeholdersnya tetapi juga kepada Allah SWT. 

2. Bank pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Bank dengan profitabilitas 

yang tinggi  membuat manajemen memiliki kebebasan dan kemudahan untuk 

menyatakan program tanggung jawab sosialnya yang luas kepada para 

stakeholders. Menurut Othman etal. (2009) apabila perusahaan  sedang 

mendapatkan keuntungan yang tinggi maka manajer akan termotivasi untuk 

mengungkapkan informasirinci dalam rangka mendukung kelanjutan posisi 

mereka danr emunerasi. Sedangkan ketika keuntungan menurun maka manajer 

akan memberikan informas yang kurang dalam rangka menyembunyikan alasan 

kerugian atau keuntungan yang menurun. Oleh karena itu, akan lebih 

menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan Islamic 

Social Reporting. Perusahaan denganprofit yang tinggi akan melakukan 

pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai bentuk akuntabilitas dan 

transparansi kepada para pemilik modal atas dana-dana yang telah 

diinvestasikan. Perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 

tidak hanya menjelaskan mengenai apa saja tindakan perusahaan yang dapat 
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meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, tetapi juga 

pengungkapan mengena iapakah bahwa tindakan operasional, transaksi dan 

praktik yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan syariahIslam.  

3. Tingkat leverage adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam 

menyelesaikan semua kewajibanny akepada pihak lain. Perusahaan harus 

menjelaskan kepada investor ,kreditor ataupun pihak berkepentingan lainnya 

mengenai kemampuan mereka untuk membayar hutang dan dampak pinjaman 

tersebut dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi 

akan memiliki dorongan untuk memberikan informasi salah satunya informasi 

sosial yang lebih kepada pihak luar karena pengungkapan dapat mengurangia 

simetri informasi dan ketidak pastian mengenai prospek perusahaan dimasa 

mendatang dan bertujuan memberikan keyakinan pada kreditor bahwa 

perusahaan tidak melanggar covenants  (perjanjian) yang ada.  

C. Batasan Masalah  

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan serta 

mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah 

yang ingin diteliti.Peneliti membatasi penelitian ini pada varaiable yang di duga 

mempengaruahi Pengungkapan Islamic SocialReporting, adapun variable yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan (Size), Profitabilitas perusahaan dan 

laverage.Adapun batasan obyek dalam penelitian ini merupakan Bank 

UmumSyariah di IndonesiaTahun2015-2019. 
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D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

2. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapanIslamic 

Social Reportingpada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic SocialReporting 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, Return On Assets (ROA)  dan 

leverage terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia? 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian inimemilikitujuan sebagai berikut :  

a. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting  pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

b. Untuk menguji pengaruh profitabilitasperusahaan terhadap pengungkapan 

Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  

c. Untuk menguji pengaruh leverageterhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

d. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut : 

a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini semoga memberi sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi 

Syariah terutama mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

laverage terhadap pengunkapan Islamic Social Reporting di Indonesai dan 

implikasinya terhadap perusahaan keuangan. 

b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder bagi 

para pemangku kepentingan (Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat) 

mengenai pengetahuan tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas 

dan laverage terhadap pengunkapan Islamic Social Reporting di Indonesai 

dan implikasinya terhadap perusahaan keuangan.  

c. Selain berguna untuk kepentingan control oleh para investor dan pemangku 

kepentingan perusahaan dalam menerapakan Islamic social reporting pada 

perusahaan keuangan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal (signaling theory) pertama kali dikemukakan oleh 

Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik 

informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang 

mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak 

penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston (2011) teori sinyal 

menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan 

perusahaan di masa depan, dimana akan mempengaruhi respon calon 

investor terhadap perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi yang 

menjelaskan tentang upaya manajemen dalam mewujudkan keinginan 

pemilik. Informasi tersebut dianggap sebagai indikator penting bagi 

investor dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan investasi.
11

 

Informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan dan diterima 

oleh investor, akan diinterpretasikan dan dianalisis terlebih dahulu apakah 

informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif (berita baik) atau sinyal 

negatif (berita buruk) (Jogiyanto, 2010). Jika informasi tersebut bernilai 

positif berarti investor akan merespon secara positif dan mampu 

membedakan antara perusahaan yang berkualitas dengan yang tidak, 

sehingga harga saham akan semakin tinggi dan nilai perusahaan 

                                                 
11

 Brigham & Houston, Essentials of Financial Management (Dasar-dasar 

Manajemen Keuangan), Terjemahan Ali Akbar Yulianto. Buku 2. Edisi 11. (Jakarta: 

Salemba Empat),2014, hal.98 

14 
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meningkat. Namun, jika investor memberikan sinyal negatif menandakan 

bahwa keinginan investor untuk berinvestasi semakin menurun dimana 

akan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan. 

Menurut Owolabi dan Inyang (2013) sinyal yang diberikan dapat 

berupa penerbitan utang. Penggunaan utang dalam perusahaan disesuaikan 

dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Manajer 

berkemampuan rendah tidak akan dapat membayar kembali tingkat utang 

yang tinggi dan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan, manajer 

berkemampuan tinggi boleh menggunakan hutang dalam jumlah besar 

untuk menunjukkan kepercayaannya pada prospek perusahaan ke pasar 

dan bertindak sebagai sinyal yang kompatibel bagi pihak luar perusahaan. 

Signaling theory juga dapat dilihat dari perspektif risiko bisnis, dimana 

risiko bisnis yang semakin tinggi dianggap negatif oleh calon investor 

sehingga mempengaruhi keinginannya untuk berinvestasi. Kesempatan 

peluang investasi yang tinggi juga akan dipersepsikan sebagai sinyal 

positif yang akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. 

Tingginya IOS perusahaan menandakan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaannya di masa 

mendatang.
12

 

 

 

 

                                                 
12

 Ibid, hal.99 
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1. Informasi dalam Teori Sinyal atau Signalling Theory 

b. Kualitas Informasi dalam Teori Sinyal 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, 

catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini 

maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu 

sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis 

untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika 

pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. 

c. Efek Sinyal 

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan 

keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih 

https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/
https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/
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banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang 

daripada pihak luar (investor dan kreditor). 

Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan 

harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi 

asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri 

adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Pada waktu 

informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan 

dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) 

atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut 

sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam 

volume perdagangan saham. 

Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang 

(good news). Sehingga investor tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham. Dengan demikian pasar akan bereaksi yang 

tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan 

keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap 

fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi 
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pasar. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga 

sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. 

B. Hubungan Teori Signaling dengan Rasio Keuangan Dalam kaitanya dengan 

Islamic Sosial Reporting (ISR) 

Secara garis besar signalling theory erat kaitanya dengan ketersedian 

informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi 

para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis 

fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go public 

lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini. Analisis ini dilakukan untuk 

mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh 

manajemen.
13

 

Penggunaan teori signalling, informasi berupa ROA atau tingkat 

pengembalian terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset 

yang digunakan. Dengan demikian jika ROA tinggi maka akan menjadi sinyal 

yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja 

keuangan perusahaan tersebut baik maka investor akan tertarik untuk 

menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. 

Permintaan saham yang banyak maka akan membuat harga saham 

meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, 

sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan 

                                                 
13

 Ibid,hal.101 
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meningkat. Dikarenakan signaling theory memiliki kaitan yang erat dengan 

informasi laporan keuangan, maka ada baiknya sejak awal usaha, sebuah 

perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah, agar dapat digunakan 

sebagai informasi keuangan baik secara internal maupun eksternal perusahaan. 

1. Hubungan Size dengan Teori Sinyal 

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang 

menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa 

ketentuan, seperti total aktiva, log size, nilai pasar, saham, total penjualan, 

total pendapatan, total modal dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas 

dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan 

perusahaan kesil (small firm). 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung 

dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi 

perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan 

dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam 

memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili 

karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well 

estabilished akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut 

berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. 
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2. Hubungan Leverage  dengan Teori Sinyal 

Leverage  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  perusahaan  

dibiayai  oleh utang. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 

rasio leverage adalah debt  to  total equity ratio  dan debt  to tatal  asset 

ratio.  Leverage  yang  tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat  

diprediksi mengalami kondisi financial distress. Semakin rendah rasio 

utang, semakin baik kondisi suatu perusahaan. Jadi semakin  besar  rasio  

leverage  maka  kemungkinan terjadinya  kondisi  financial distress 

semakin besar. 

Hubungan teori sinyal dengan leverage, pihak manajemen dari 

perusahaan akan memberikan sinyal bagi pihak yang berkepentingan 

melalui informasi yang terkait dengan jumlah asset maupun jumlah hutang 

perusahaan. Informasi yang diterima terkait dengan jumlah asset maupun 

jumlah hutang tersebut akan digunakan oleh investor untuk pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Jumlah hutang yang rendah akan menarik 

bagi investor karena jumlah kewajiban yang dimiliki perusahaan akan 

semakin dikit, sehingga indikasi financial distress di perusahaan tersebut 

akan berkurang sesuai keinginan dari para investor. 
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3. Hubungan Profitabilitas  dengan Teori Sinyal 

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

laba selama periode  tertentu. 
14

Profitabilitas  suatu  perusahaan  diukur 

dengan kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara 

produktif dengan demikian perusahaan dapat diketahui dengan 

memperbandingkan antara laba yang di dapatkan dalam suatu periode 

dengan jumlah aktiva atau modal perusahaan tersebut. Sehingga 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba maka 

semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami financial 

distress. 

Profitabilitas dalam penggunaan aset perusahaan menujukkan 

efisiensi dan efektivitas karena digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Dengan 

adanya  efektivitas dari penggunaan aset  perusahaan  maka 

perusahaan  mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, selain itu dapat menghemat dan memiliki kecukupan dana 

untuk mejalankan usahanya. Dengan perusahaan memiliki   kecukupan   

dana   tersebut   maka   kemungkinan   terjadinya   kondisi financial 

distress pada perusahaan semakin kecil. 
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 Husnan, S,  Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (2nd ed.), 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011),hal. 78 
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Profitabilitas mempunyai arti penting dalam kelangsungan 

hidup perusahaan karena dapat menggambarkan apakah perusahaan 

memiliki prospek yang baik untuk kedepannya. Maka dari itu, 

perusahaan berusaha meningkatkan profitabilitasnya karena semakin 

tinggi profitabilitas maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

mengalami kondisi financial distress dan sebaliknya, jika rasio 

profitabilitas semakin tinggi maka kemungkinan perusahaan 

mengalami kondisi financial distress. Rasio profitabilitas untuk 

menganalisis kinerja dan arus kas perusahaan ada empat yaitu; Gross 

Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Asset, Return on Equity. 

Dalam penelitian ini, menggunakan dua rasio profitabilitas yaitu Return 

on Asset . 

C. Teori Islamic Sosial Reporting (ISR)  dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, 

tetapi bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam 

berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya. 

Berdasarkan pandangan ini, peradaban modern akan ditentukan 

berdasarkan serangkaian langkah pembatasan kebebasan individu secara tepat 

sehingga internal antara maksimalisasi kepentingan diri akan seimbang 

dengan kebutuhan maksimalisasi kesejahteraan sosial.
15
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 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, ter. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2001.hal.98 
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Dilihat dari kacamata etika bisnis dalam Islam, program Islamic 

Social Reporting (ISR) merupakan pengejewantahan dari konsep ihsan 

sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan (benevolence), artinya 

melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada 

orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Lebih jauh, Siddiqi, 

berpendapat bahwa perbuatan ihsan lebih penting ketimbang perbuatan adil. 

Menurut Siddiqi, perbuatan adil hanya merupakan the corner stone of society, 

sedangkan perbuatan ihsan merupakan beauty and perfection dalam kehidupan 

masyarakat. Dengan tindakan ihsan, kehidupan akan terasa indah dan 

sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak, 

karena yang berlebih (kuat) secara ikhlas mau berbagi rasa dengan yang 

lemah. Dengan demikian dalam ajaran ihsan terbesit nilai moral yang 

menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri 

(ananiyah = egoistis). 

Disamping itu program  Islamic Social Reporting (ISR)  juga 

merupakan implikasidariajaran kepemilikan dalam ihsan. Allah adalah 

pemilik mutlak (haqiqiyah), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik 

sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Menurut 

Ahmad8, Allah sebagai pemilik mutlak memberikan mandat kepada 

manusia untuk menjadi khalifah-Nya dan penerima karunia-Nya. 

Manusia didorong untuk berbuat ihsan (baik) dan dilarang membuat 

kerusakan di muka bumi. 
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Hanya saja konsep kepemilikan harta oleh manusia yang tanpa batas jelas 

tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam sistem kapitalis, pemilik harta menjadi 

pemilik absolute sehingga mereka merasa bebas mencari harta dan 

mempergunakannya sesuai yang dikehendaki tanpa memperhatikan nilai-nilai 

moral dan agama. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai pemilik absolut, 

Allah telah menentukan kadar bagi pemilik sementara tentang apa yang harus 

dibagikan kepada segmen masyarakat tertentu. 

Kepada pemilik sementara ini, Allah perintahkan untuk 

mendistribusikan bagian yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya, karena sebagian dari harta itu ada hak bagi mereka. Justru karena 

itu Islam sangat menekankan ajaran filantropi untuk memberi ruang dan 

kesempatan kepada seorang muslim yang berlebihan berbagi rasa dengan 

orang lain. Zakat adalah contoh ajaran filantropi yang diwajibkan kepada 

setiap pemeluk Islam yang berkemampuan, di samping yang hukumnya sunnah 

seperti pemberian wakaf, infak, sedekah, dan bentuk kebajikan lainnya. 

D. Gambaran Umum Analisis Rasio Keuangan 

1. Pengertian Rasio Keuangan 

Laporan keuangan merupakan traksaksi bisnis atau peristiwa ekonomi 

yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu.Transaksi bisnis atau peristiwa 

ekonomi yang terjadi ini dituangkan dalam bentuk angka-angka. Untuk menilai 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, angka-angka yang ada dalam 
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laporan keuangan akan menjadi lebih bermakna jika angka-angka tersebut 

saling dibandingkan.
16

 

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan 

laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan.Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh 

dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainya 

yang mempunyai hubungan yang realvan dan signifikan.Perbandingan dapat 

dilakukan antara satu pos dengan pos lainya dalam satu laporan keuangan atau 

antar pos yang ada diantara laporan keuangan. 

Rasio keuangan menunjukan hubungan yang sistematis dalam bentuk 

perbandingan antara perkiraan-perkiraan (pos) laporan keuangan.Agar hasil 

perhitungan laporan keuangan dapat diinterpretasikan, perkiraan-perkiraan 

yang dibandingkan haruslah mengarah pada hubungan ekonomis yang 

penting.Rasio keuangan merupakan alat utama untuk melakukan analisis 

keuangan dan memiliki beberapa kegunaan. Rasio keuangan dapat digunakan 

untuk menjawab setidaknya lima pertanyaan berikut : bagaimana tingkat 

likuiditas perusahaan?, apakah pihak manajemen telah efektif dalam 

menghasilkan laba operasi atas asset yang dimiliki perusahaan?, bagaimana 

kebutuhan dana perusahaan dibiayai?, apakah pemegang saham mendapatkan 

tingkat pengembalian yang memadai dari hasil investasinya?, dan apakah 

manajemen sudah mencapai target yang telah ditetapkan?. Sehingga dengan 

adanya rasio keuangan dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. 
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(Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 106. 



 

 

26 

2. Analisis Rasio Keuangan  

Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan 

menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam 

bentuk rasio keuangan.Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan 

hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.
17

 

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling 

populer dan banyak digunakan.Meskipun perhitungan rasio hanyalah 

merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan 

interpretasi yang tidak mudah.Agar hasil perhitungan rasio menjadi bermakna, 

sebuah rasio sebaiknya mengacu pada hubungan ekonomis yang pentin.
18

 

Rasio harus di interpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyebut. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan 

dari tahun ke tahun seorang analisi dapat mempelajari komposisi perubahan 

yang terjadi dan menentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Selain itu, dengan 

membandingkkan rasio keuangan suatu perusahaan terhadap perusahaan lainya 

yang sejenis atau terhadap rata-rata industry dapat membantu mengidentifikasi 

adanya penyimpangan atau tidak. 
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Hornedan Machowicz, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Fundamentals of Financial 

Management, (Jakarta: PT. Salemba Empat,2005),h.121. 
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 Marcus, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, (Jakarta: Erlangga,2008),h.98. 



 

 

27 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering dilakukan 

untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dibandingkan dengan 

alat analisis keuangan lainya. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa 

keunggulan sebagai alat analisis yaitu: 
19

 

a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

b. Rasio merupakan pengganti yang cukup sederhana dari informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang pada dasarnya sangat rinci dan 

rumit. 

c. Rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industry. 

d. Rasio sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan  

e. Dengan rasio, lebih mudah untuk membandingkan suatu perusahaan 

terhadap perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara 

periodik (time series). 

f. Dengan rasio, lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta melakukan 

prediksi di masa yang akan dating. 

Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio juga memiliki keterbatasan 

atau kelemahan. Berikut adalah beberapa keterbatasan atau kelemahan dari 

analysis rasio keuangan, yaitu : 
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Hery, Analisis Rasio Keuangan,(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), h. 

139. 
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a. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industry dari perusahaan yang 

dianaisis, khususnya apabila perusahaan tersebut bergerak dibeberapa 

bidang usaha. 

b. Perbedaan dalam metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan rasio 

yang berbeda pula, misalnya perbedaan dalam metode penyusunan asset 

tetap atau metode penilaian persediaan. 

c. Rasio keuangan disusun dari data akuntansi, dimana data tersebut 

dipengaruhi oleh dasar pencatatan (antara cash basis dan accrual basis), 

prosedur pelaporan atau perlakuan akuntansi, serta cara penafsiran dan 

pertimbangan yang mungkin saja berbeda. 

d. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan 

analisis. 

e. Pengaruh penjualan musiman dapat mengakibatkan analisis komperatif juga 

akan ikut terpengaruh. 

f. Kesesusian antara besaran hasil analisis rasio keuangan dengan standar 

industri tidak menjamin bahwa perusahaan telah menjalankan (mengelola 

aktivitasnya secara normal dan baik).
20
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E. Rasio Profitabilitas  

1. Pengertian Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal 

bisnisnya.Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio 

reantabilitas.Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan 

untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional 

perusahaan.Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan 

dan sumberdaya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, 

penggunaan asset, maupun penggunaan modal.Rasio profitabilitas atau rasio 

rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas 

kinerja keuangan.
21

 

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan 

antara berbagai komponen yang ada dalam laporan laba rugi atau 

neraca.Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

periode.Tujuanya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat 

perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu.Dengan 

melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi 
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manejemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan 

efisiensi. 

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

Tujuan Rasio Profitabilitas Menurut Kasmir, tujuan penggunaan rasio 

profitabilitas bagi pihak internal perusahaan dan bagi pihak luar perusahaan 

antara lain:
22

 

a. Untuk mengetahui besaran laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

b. Untuk membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang. 

c. Untuk mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Untuk mengukur besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. 

e. Untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang dipakai berupa 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

f. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

g. Untuk menilai kinerja setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

h. Untuk mengevaluasi perkembangan atau kemunduran kinerja perusahaan 

sehingga bisa dilakukan upaya agar masalah yang terjadi tidak berlarut-

larut. 

i. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui 

seluruh kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan unsur unsur laporan keuangan. 
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Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.136. 
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j. Untuk menggambarkan tentang tingkat efektifitas manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan operasional. 

Manfaat yang didapatkan oleh pihak luar perusahaan, terutama pihak-

pihak yang berhubungan atau memiliki kepentingan dengan perusahaan. 

Manfaat rasio profitabilitas antara lain: 

a. Memperoleh gambaran tentang tingkat laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode (satu tahun). 

b. Posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bisa 

dibandingkan dan dievaluasi. 

c. Memahami perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu. 

d. Mendapat gambaran tentang laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

e. Produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri bisa dilihat dan dijadikan patokan yang 

sesuai konsep dasar akuntansi untuk merencanakan kegiatan pada periode 

berikutnya. 

3. Jenis Rasio Profitabilitas 

Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam 

praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba: 
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a. Hasil Pengembalian Atas Asset (Return On Asset ) 

Hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang menunjukan 

seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata 

lain, rasio ini rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah 

laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 

dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap 

asset.
23

 

Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset berarti semakin tinggi 

pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total asset. Sebaiknya, semakin rendah hasil pengembalian 

atas asset berarti semakin rendah pula jumlah laba berisih yang dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil 

pengembalian atas asset. 

 

b. Hasil Pengembalian Atas Ekuitas (Return On Equity) 

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukan 

seberapa besar kontribusi ekuitas dalam meciptakan laba berisih. Dengan 
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kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yan tertanam dalam total 

ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. 

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi 

pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian 

atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan 

dari setiap rupiah dan tertanam dalam ekuitas. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil 

pengembalian atas ekuitas : 

 

   

c. Margin Laba Kotor ( Gross Profit Margin ) 

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.Rasio ini dihitung 

dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih.Laba kotor sendiri 

dihitung sebagai hasil pengurangan anatara penjualan bersih di sini adalah 
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penjualan tunai maupun kredit dikurangi retur dan penyesuaian harga jual 

serta potongan penjualan.
24

 

Semakin tinggi marjin laba kotor berarti semkain tinggi pula laba 

kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih.Hal ini dapat disebabkan karena 

tingginya harga jual dan/ atau rendahnya harga pokok penjualan. 

Sebaliknya, semakin rendah marjin laba kotor berarti semakin rendah pula 

laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena 

rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan. 

Berikut adalah rumus untuk menghitung marjin laba kotor : 

 

d. Marjin Laba Operasional ( Operating Profit Margin) 

Marjin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih.Rasio 

ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan 

bersih.Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara 

laba kotor dengan beban operasional.Beban operasional di sini terdiri dari 

beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. 

Semakin tinggi marjin laba operasional berarti semakin tinggi pula 

laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih.Hal ini dapat 
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disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban 

oprasional.Sebaliknya, semakin rendah marjin laba oeprasional berarti 

semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan 

bersih.Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/ atau 

tingginya beban operasional. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba 

operasional: 

 

e. Marjin Laba Bersih ( Net Profit Margin ) 

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.Rasio ini dihitung 

dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih.Laba bersih sendiri 

dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan 

dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud laba sebelum pajak di sini 

adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu 

dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.
25

 

Semakin tinggi marjin laba bersih semakin tinggi pula laba bersih 

yang dihasilkan dari penjualan.Hal ini disebabkan karena tingginya laba 

sebelem pajak penghasilan.Sebaliknya, semakin rendah marjin laba bersih 
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Ibid, h. 138. 
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berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan 

bersih.Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak 

penghasilan. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba 

bersih. 

 

F. Tinjauan Umum Size 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. 

Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan.
26

 

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva 

perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan 

cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi 

cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba. 

Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset.Karena 

total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan 

mentranformasikan ke dalam logaritma natural sehingga ukuran perusahaaan juga 

dapat dihitung dengan : 
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Suryadi Mulyono, Analisis Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi,(Jakarta: Erlangga, 

2015), h. 79. 
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Size = Ln Total Assets 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan.Besar 

kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan 

skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, 

total asset, rata-rata tingkat penjualan.
27

 

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibanding 

perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah ukuran 

perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana 

dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar 

menawar (bargaining power) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada 

kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang 

lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

Ukuran perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari 

pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan 

sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan 

biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. 

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk 

mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman 

akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran 

besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau 

bertahan dalam industry. 
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Perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena 

kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang 

lebih besar pula. 

Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan 

perusahaan adalah: 
28

 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau 

bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.  

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu.  

3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.  

4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat 

tertentu. 

G. Leverage 

Leverage mengacu pada penggunaan aset dan sumber pendanaan oleh 

perusahaan dengan biaya tetap (biaya tetap) untuk meningkatkan keuntungan 

pemegang saham. Tujuan dari perusahaan yang menggunakan leverage adalah 

memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biaya tetap (biaya tetap). Leverage 

adalah tingkat dimana perusahaan menggunakan aset dan / atau dana dengan 

biaya tetap (hutang dan / atau saham khusus) untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. 
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Setiyadi, Manajemen Keuangan Perusahaan, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 131. 
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Selain itu, leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aset atau dana, 

dan perusahaan harus menggunakan dana tersebut untuk membayar biaya tetap 

atau biaya tetap. Perusahaan dengan biaya operasi tetap atau biaya modal tetap 

menggunakan leverage. Penggunaan leverage akan membawa beban dan resiko 

bagi perusahaan, terutama pada saat kondisi perusahaan semakin 

memburuk.Selain kenaikan beban bunga yang harus dibayar perseroan, perseroan 

juga bisa mendapat denda dari pihak ketiga.  

Menurut Kasmir, tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage, termasuk:  

1. Untuk memahami posisi perusahaan atas kewajiban pihak lain (kreditur),  

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap 

(misalnya, pinjaman angsuran termasuk bunga),  

3. Untuk mengevaluasi keseimbangan antara nilai aset (terutama aset tetap 

dan modal),  

4. Untuk menilai bahwa aset perusahaan dibiayai melalui hutang, Menilai 

dampak hutang perusahaan terhadap manajemen aset.  

Rasio leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal maupun asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

oleh modal maupun asset. DAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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H. Islamic Socal Reporting. 

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Roszaini Haniffa 

pada tahun 2002 dalam jurnal yang berjudul “Social Reporting Disclosure: An 

Islamic Perspective” yang merupakan pengembangan dari kerangka syariah (the 

sharia framework)yang telahdigagas terlebih dahuluoleh Haniffa dan Hudaib 

(2002), kemudian kerangka syariah ini menjadi landasan dasar atas terbentuknya 

ISR yang komprehensif. Kerangka syariah ini akan menghasilkan aspek-aspek 

material, moral, dan spiritual dalam indeks ISR perusahaan. ISR lebih lanjut 

dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman, Thani dan Ghani E.K (2009) 

di Malaysia. 

Masih terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, 

sehingga dalam penelitian ini mengemukakan kerangka konseptual ISR yang 

berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan 

keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam 

melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. 

Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari social reporting yang 

meliputi harapan masyarakat mengenai peran perusahaan yang tidak hanya dalam 

perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual.Selain itu, 

indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai 

lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartanti, 2010).Bentuk 

akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan dalam pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan secara syariah.Bukan hanya tanggung jawab kepada para 

pemangku kepentingan tetapi juga secara khusus terhadap Allah SWT dan kepada 
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masyarakat pada umumnya.Masyarakat juga berhak mengetahui informasi yang 

relevan mengenai perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.Oleh karena 

itu akuntabilitas dan transparansi menjadi poin penting dalam indeks ISR.Berikut 

adalah tujuan dan bentuk akuntabilitas serta transparansi dalam ISR menurut 

Roszaini Haniffa yang disajikan dalam tabel1 berikut. 

Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Dalam ISR adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan ISR 

a. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat 

b. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi 

yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim 

atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. 

2. Bentuk Akuntabilitas 

a. Menyediakan prduk yang halal dan baik 

b. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat  

c. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam  

d. Mencapai tujuan usaha bisnis  

e. Menjadi karyawan dan masyaraka 

f. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis  

g. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah 

3. Bentuk Transparansi 

a. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan  

b. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan 

investasi 
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c. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan  

d. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan 

masyarakat  

e. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya 

dan perlindungan lingkungan 

 Indeks ISR adalah poin-poin pengungkapan yang digunakan sebagai 

indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Pada awal 

pembentukannya, indeks ISR hanya berisikan lima tema yang di 

kembangkandalam penelitian Haniffa (2002) dalam pengungkapan Indeks ISR, 

yaitu Tema Pembiayaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, 

Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan. Kemudian dikembangkan lagi oleh 

Othman dan Thani (2010) pada tabel 2 menambahkandengan satu tema 

pengungkapan yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan. 

 

Tabel 2.1 

Tema Pengungkapan Islamic Social Reporting 

 

No  Tema Pengungkapan 

1 Tema Pembiayaan dan Investasi 

2 Tema Produk dan jasa 

3 Tema Karyawan 

4 Tema Masyarakat 

5 Tema Tata Kelola Perusahaan 

6 Tema Lingkungan 
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I. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber 

referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan 

diatas, penelitian ini berfokus pada pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas 

dan Laverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting dalam Bank 

Syariah. Berikut ini adalah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil 

peneliti dapatkan, yaitu sebagai berikut : 

1. RitaRosiana dkk (2015) hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan pelaporan sosial Islam, 

sedangkan Profitabilitas, Leverage, DanIslamic Governance Score tidak 

Memiliki Pengaruh Terhadap Pengungkapan Islamic SocialReporting.
29

 

2. Febri ramadhani (2016) hasil penelitian yang dilakukan bahwa size 

perusahaan, laverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Pengungkapan Islamic SocialReporting, sedangkan dewan pengawas Syariah 

tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Islamic SocialReporting.
30

 

3. MahardhikaKurniawati dan RizalYaya (2017) hasil penelitian yang dilakukan 

bahwa size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan Islamic 

                                                 
29

 Rita rosiana dkk, Pengaruh Ukuran Perusahaan,Profitabilitas, Leverage, 

DanIslamicGovernance ScoreTerhadapPengungkapan Islamic SocialReporting, jurnal bisnis dan 

manajeman, Vol.5,No.1, April2015,hal.88-100 
30

Febri Ramadhani, Pengaruh Size, Profitabilitas Dan Dewan Pengawas Syariah 

Terhadap Pengungkapan Islamic SocialReporting, JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 

2016,hal.2487-2497 
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social reporting sedangkan mekanisme Good Corporate Governance tidak 

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.
31

 

4. Rohana Othman dkk (2015) ukuran, profitabilitas dan komposisi dewan secara 

signifikan mempengaruhi perusahaan untuk penyediaan pelaporan sosial Islam. 

Sedangkan jenis industri tidak memiliki pengaruah terhadap pengungkapan 

Islamic social reporting. Temuan dalam penelitian ini berkontribusi pada tubuh 

pengetahuan dimensi baru pelaporan perusahaan.
32

 

5. Sri wahyuni (2018) hasil penelitan yang dilakukan menunjukan bahwa 

kesadaran bank syariah untuk melaporkan tanggung jawab sosial mereka masih 

rendah. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

social reporting. Ukuran bank memiliki pengaruah positif signifikan pada 

Pengungkapan Islamic social reporting, sedangkan Likuiditas dan Usia Bank 

memiliki pengaruah negatif terhadap Pengungkapan Islamic social reporting.
33

 

Adapun yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian lainya 

terletak pada variable independent yang digunakan karena penelitian kali ini 

merupakan penelitian pengembangan terhadap uji berbagai variable independent 

terhadap variable dependent yang dalam hal ini variable dependent yang 

digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian lainya. 

                                                 
31

MahardhikaKurniawatidanRizalYaya, Pegaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme 

Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Pada 

Bank Umum Syariah Di Indonesia, JurnalAkuntansidanInvestasi,Vol.18No.2,Hlm:163-171Juli20 
32

 Rohana Othman dkk, Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-

Approved Companies in Bursa Malaysia, research journal of international studies issu, vol, 05 

No.1 tahun 2015,hal.4-20 
33

 Sri wahyuni, Islamic Social ReportingDisclosureand Determinant Factors: Empirical 

Evidence from Islamic Banks in Indonesia, Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research, volume 231, 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018) 
 

 



 

 

45 

J. Kerangka Berfikir  

Kerangka pemikiran merupakan landasan dalam meneliti masalah yang 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

penelitian.Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel 

dependen.Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran peruahaan, 

profitabilitas perusahaan dan lavarege adapun variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Berdasarkan pada penjabaran tersebut di atas, maka berikut ini adalah 

kerangka berifikir yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Uji secara parsial 

Ukuran perusahaan (Size) 

Return On Asset (ROA) 

 Laverage  

Islamic Social Reporting 
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Uji secara Simultan  

Dari kerangka berfikir di atas menggambarkan bagaimana pengujian dari 

variable penelitian yakni variable X terhadap Variable Y. kerangkan 

pemikiran di atas menunjukan dua metode uji yakni uji secara parsial dan uji 

secara simultan atau Bersama sama. Secara pasrsial Pengujian Pertama yakni 

ingin menguji apakah variable Size  (X1) memiliki pengaruh terhadap variable 

Islamic Social Reporting (ISR)  (Y), pengujian kedua apakah variable Return 

On Assets (ROA) (X2) memiliki pengaruh terhadap variable Islamic Social 

Reporting (ISR)  (Y), pengujian Ketiga apakah variable Leverage (X3) 

memiliki pengaruh terhadap variable Islamic Social Reporting (ISR) (Y). 

Kemuadian pengujian secara simultan apakah Variable X1, X2, X3. secara 

Bersama sama memiliki pengaruh terhadap terhadap variable Islamic Social 

Reporting (ISR) (Y). 

K. Hubungan Antar Variable  

1. Hubungan Size dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

Dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi, investor 

seringkali melihat ukuran perusahaan dan melakukan penilaian kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan (size) perusahaan 

adalah  variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan 

variasi pengungkapan sosial dalam laporan tahunan yang dibuat 

perusahaan. Hal ini dihubungkan dengan teori signal yang memprediksi 

perusahaan besar yang mempunyai biaya keagenan yang lebih tinggi akan 

mengungkapkan informasi lebih luas dengan tujuan mengurangi biaya 
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keagenan yang tinggi tersebut). Selain itu, perusahaan besar adalah emiten 

yang banyak disoroti oleh publik, pengungkapan yang lebih besar akan 

mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan. Perusahaan berukuran lebih besar cenderung memiliki public 

demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang 

berukuran lebih kecil. Berdasarkan hubuingan ini maka hipotesis pertama 

yakni sebagai berikut : 

H1 : h1 : Terdapat pengaruh antara size terhadap pengungkapan Islamic 

         Social Reporting 

h0 : Tidak terdapat pengaruh antara size terhadap pengungkapan Islamic 

       Social Reporting 

 

 

 

2. Hubungan Return On Assets dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

Di samping itu, kemungkinan alasan yang mendasari hubungan 

positif profitabilitas dengan tingkat pengungkapan ISR adalah 

bergantungnya kinerja keuangan pada kinerja ISR perusahaan. Perusahaan 

berusaha untuk memenuhi harapan stakeholder sebelum terjadi masalah 

atau tuntutan di masa depan. Lebih lanjut, perusahaan yang bertanggung 

jawab secara sosial mempunyai image yang lebih baik dan reputasi yang 

baik di mata pelanggan, mempunyai kemampuan untuk menarik karyawan 

serta mitra bisnis yang baik. Perusahaan dengan kinerja sosial yang baik 

akan mempunyai resiko yang lebih kecil atas peristiwa negatif. Perusahaan 

yang bertanggung jawab secara sosial  juga lebih transparan dan 
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mempunyai resiko yang  sehinggga mendorong perusahaan membuat lebih 

kecil atas kasus penyuapan dan korupsi. Selain itu, perusahaan ini juga 

mempunyai resiko yang lebih kecil dari keharusan menarik kembali 

produk yang gagal dan dari keharusan membayar denda yang berat atas 

polusi yang berlebih. Perusahaan ini juga mempunyai resiko yang lebih 

kecil atas kejadian sosial yang negatif yang dapat menciderai reputasi 

yang dimiliki dan menghabiskan banyak dana dalam  pengadilan atau 

dalam memperbaiki image dan  reputasi yang dimiliki lewat iklan. 

Berdasarkan hubuingan ini maka hipotesis kedua yakni sebagai berikut : 

H2 : h1 : Terdapat Pengaruh Antara ROA terhadap pengungkapan  Islamic 

Social Reporting 

 h0 : Tidak terdapat pengaruh Antara ROA terhadap pengungkapan Islamic 

      Social Reporting 

3. Hubungan Leverage dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

Struktur modal yang dimiliki perusahaan bisa digambarkan melalui 

rasio leverage ini. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan 

mengakibatkan adanya pengawasan aktivitas perusahaan yang tinggi yang 

dilakukan oleh debtholder. Dikaitkan dalam teori agensi, dimana 

manajemen yang memiliki leverage cukup tinggi pasti akan meminimalisir 

perluasan ISR dibuat perusahaan tersebut untuk mengalihkan perhatian 

debtholder. Konsekuensi dari pergerakan perusahaan tersadar bahwa 

kerusakan tersebut dapat memberikan keuntungan untuk industri dimasa 

yang akan dating. Untuk menjaga keselarasan hubungan antara perusahaan 

dan masyarakat, perusahaan harus sangat memperhatikan tanggung jawab 
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sosial yang sangat penting bagi kelancaran aktivitas perusahaan. 

Berdasarkan hubuingan ini maka hipotesis ketiga yakni sebagai berikut : 

H3 : h1 : Terdapat pengaruh antara Laverage terhadap pengungkapan  

         Islamic Social Reporting 

h0 : Tidak terdapat pengaruh antara Laverage terhadap pengungkapan  

       Islamic Social Reporting 

 

4. Hubungan anatara Size, Return On Assets (ROA)  dan Leverage 

dengan Islamic Social Reporting (ISR) 

Berdasarkan bebrapa hubungan variable di atas maka dapat 

diperoleh hubungan anatara Size, Return On Assets (ROA)  dan Leverage 

dengan Islamic Social Reporting (ISR) sebagai berikut : 

H4 : h1 : Terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan (Size), Return On  

        Asets (ROA) dan Laverage terhadap pengungkapan Islamic social 

        reporting 

h0    : Tidak terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan (Size), Return 

         On Asets (ROA) dan Laverage terhadap pengungkapan Islamic 

         social reporting 
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