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ABSTRAK
Kinerja perusahaan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan
perusahaan dalam mengola aset atau sumber daya keuangan yang
dimiliki. Kinerja bank umum syariah tidak hanya dalam bentuk
kinerja keuangan namun terdapat kinerja sosial (social performance)
yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap bank umum
syariah. Kinerja bank umum syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu intellectual capital dan pengungkapan tanggung jawab
sosial dalam Islam, Islamic Social Reporting. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital (IC) dan Islamic
Social Reporting (ISR) terhadap Social Performance pada bank umum
syariah periode tahun 2010 sampai 2020.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kuantitaif dengan jenis pendekatan penelitian asosiatif kausal.
Populasi dalam penelitian ini meliputi bank umum syariah yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2010-2020
dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh enam bank
umum syariah sebagai sampel penelitian. Metode analisis
menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel
dengan menggunakan Eviews 10. Sumber data diperoleh dari laporan
keuangan tahunan (annual report) bank umum syariah periode 20102020.
Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa
Intellectual Capital berpengaruh negatif signifikan terhadap Social
Performance, yang berarti semakin meningkat nilai Intellectual
Capital maka Social Performance akan menurun. Islamic Social
Reporting berpengaruh negatif signifikan terhadap Social
Performance, yang berarti semakin meningkat nilai Islamic Social
Reporting maka Social Performance akan menurun. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah Intellectual Capital berpengaruh negatif
signifikan terhadap Social Performance dan Islamic Social Reporting
bepengaruh negatif signifikan terhadap Social Performance bank
umum syariah.
Kata Kunci: Intellectual Capital, Islamic Social Reporting, Social
Performance
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ABTRACT
Company performance shows the success or failure of the
company in managing its assets or financial resources. The
performance of Islamic commercial banks is not only in the form of
financial performance, but there is social performance that can affect
investors' assessment of Islamic commercial banks. The performance
of Islamic commercial banks can be influenced by several factors,
namely intellectual capital and disclosure of social responsibility in
Islam, Islamic Social Reporting. This study aims to determine the
effect of Intellectual Capital (IC) and Islamic Social Reporting (ISR)
on Social Performance in Islamic commercial banks for the period
2010 to 2020.
The research method used in this study is a quantitative
method with a causal associative research approach. The population in
this study includes Islamic commercial banks registered with the
Financial Services Authority (OJK) during the 2010-2020 period
using purposive sampling and obtained six Islamic commercial banks
as research samples. The analysis method uses descriptive statistical
analysis and panel data regression using Eviews 10. The data source is
obtained from the annual financial report of Islamic commercial banks
for the 2010-2020 period.
The results of hypothesis testing in this study indicate that
Intellectual Capital has a significant negative effect on Social
Performance, which means that the higher the value of Intellectual
Capital, the Social Performance will decrease. Islamic Social
Reporting has a significant negative effect on Social Performance,
which means that if the value of Islamic Social Reporting increases,
Social Performance will decrease. The conclusion of this study is that
Intellectual Capital has a significant negative effect on Social
Performance and Islamic Social Reporting has a significant negative
effect on the Social Performance of Islamic commercial banks.
Keywords: Intellectual Capital, Islamic Social Reporting, Social
Performance.
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MOTTO

             

)5-8:  (سورةا الشرح   
Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
(Q.S. Asy-Syarh [94]: 5-8)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang
jelas dan memahami skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan
terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di skripsi ini guna
mempertegas pokok bahasan. Berdasarkan penegasan tersebut
diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dengan apa yang
penulis maksudkan.
Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Intellectual Capital
dan Islamic Social Reporting Terhadap Social Reporting (Studi
Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 20102020)”. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah-istilah yang ada
dalam judul tersebut:
1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari
sesuatu, seperti orang, benda, yang turut menumbuhkan sifat,
keyakinan atau sikap seseorang.1 Menurut Sugiono, pengaruh
dalam istilah penelitian disebut dengan dampak terafiliasi,
yaitu suatu investigasi yang terlihat menghubungkan nilai
antara satu variabel dengan variabel lainnya.2
2. Intellectual Capital adalah pengetahuan (knowledge) dan
kemampuan (ability) yang dimiliki sumber daya untuk
bertindak yang didasarkan pada pengetahuan.3
3. Islamic Social Reporting adalah tolak ukur pelaporan
kemampuan sosial perusahaan yang berbasis syariah.4
4. Social Performance adalah aktivitas akuntabilitas sosial bank
syariah yang membedakannya atas bank konvensional, dengan
pelaksanaan keadilan sosial serupa pengurusan zakat,
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 747.
2
Sugiyono, Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.
3
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Rajawali
Press, 2014), 305.
4
Darihan Mubarak, Sigit Pramono dan Ai Nur Bayinah, “Pengungkapan
Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan Islamic Social
Reporting Index,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 7, no. 1, (2019): 37-58,
https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/download/65/59 .
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2
shadaqoh, dan pinjaman bebas bunga (qardhul hasan) untuk
kesejahteraan masyarakat.5
5. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang menerapkan
kegiatan usaha menurut prinsip syariah dikegiatannya
menghibahkan pelayanan dalam lalu lintas pelunasan.6
B. Latar Belakang Masalah
Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang
perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.7
Di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional
perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU
No. 21 tahun `2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah
ialah bank yang menjalankan aktivitas usaha atas prinsip syariah
atau prinsip hukum Islam dan diatur dalam fatwa Majelis Ulama
Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan („adl wa
tawazun), kemaslahahatan (maslahah), universalisme (alamiyah),
serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek
yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga
mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial
dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah,
atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola
wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).8
5

Peni Nugraheni, “Sharia Supervisory Board and Social Performance of
Indonesian Islamic banks,” Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 22, no. 2 (2018):
137-147, https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6.
6
Ascarya Diana Yumanita, Bank Syari‟ah Gambaran Umum, (Jakarta: Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), 68-70.
7
Siti Nurhayati, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performnace
Index dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap kinerja Keuangan pada Bank
Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2019,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,
2020), 4.
8
Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,”
ojk.go.id, 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBSdan-Kelembagaan.aspx.

3
Bank umum syariah berkembang cukup pesat dari tahun
ke tahun, dilihat dengan meningkatnya jumlah bank umum syariah
ataupun aset bank umum syariah. Hal ini terdapat pada data
statistik perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):9
Tabel 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia
Jumlah Bank
Jumlah Aset
No. Tahun
Umum
(dalam Miliar
Syariah
Rupiah)
1
2010
11
79.136
2
2011
11
11.693
3
2012
11
147.600
4
2013
11
171.300
5
2014
12
204.961
6
2015
12
213.423
2016
13
254.184
7
2017
13
288.027
6
2018
14
316.691
7
2019
14
350.364
8
2020
14
397.073
9
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa
Keuangan (2013-2020)
Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan bank umum syariah
menunjukkan peningkatan dalam segi kuantitas jumlah bank
umum syariah maupun dalam jumlah aset.10 Perkembangan
perbankan syariah tidak hanya pada jumlah bank maupun jumlah
aset tetapi juga dapat dilihat pada perkembangan Pembiayaan
yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berikut
data statistik perkembangan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)
dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2010-2020:
9

Ahmad Jian Sastra Ramadhan, “Analisis Pengaruh Islamicity Performance
Index dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas (Studi
pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018),” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,
2020), 5.
10
Ibid.
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Sumber: Data diolah (2022)
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum
dapat diklaim sebagai perkembangan yang pesat, hal ini
dikarenakan terdapat beberapa permasalahan pada perbankan
syariah, yaitu banyak perbankan syariah yang belum
melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, tingkat pemahaman produk syariah masih rendah, dan
kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten.11
Perkembangan bank syariah menyebabkan persaingan di industri
perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk
meningkatkan kinerja bank syariah.12
Kinerja bank syariah tidak hanya terfokus pada kinerja
keuangan, tetapi terdapat kinerja sosial yang dilakukan oleh
perbankan syariah melalui pelaksanaan fungsi sosial untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.13
11
Nurhayati, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performnace Index
dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap kinerja Keuangan pada Bank Umum
Syariah di Indonesia tahun 2016-2019,” 8.
12
Dita Andraeny dan Dessy Diana Putri, “Islamicity Financial Performance
Index in Indonesian Islamic Banks,” Journal of Economics and Business 2, no. 3
(2017): 317–352, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22515/shirkah.v2i3.170.
13
Azis Budi Setiawan, “Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank
Umum Syariah,” (Tesis, Universitas Paramadina, 2009), 2.

5
Dengan demikian, dalam mengevaluasi kinerja bank
syariah harus dilakukan secara menyeluruh, karena bank syariah
memiliki fungsi bisnis dan fungsi sosial. Pencapaian kinerja bisnis
dan kinerja sosial merupakan komponen terpadu bank syariah
yang harus dievaluasi karena bank syariah ditumbuhkan dan
dikembangkan untuk melengkapi fungsi bisnis dan fungsi sosial.
Ciri unik inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional
yang berorientasi untuk bisnis semata.14 Untuk itu diperlukan
pengukuran bank umum syariah yang menggambarkan kinerja
bank umum syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.15
Social Performance adalah pengukuran kinerja bank
syariah lebih menggambarkan nilai Islam pada praktiknya, seperti
mengungkapkan nilai-nilai materialistik, spiritual, dan sosial.16
Social Performance dapat diwujudkan melalui
pelaksanaan fungsi sosial bank syariah dalam memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat melalui kegiatan penghimpunan
dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah, hibah dan waqaf
(ZISWAF). Selain menyisihkan zakat dari keuntungan
operasional, bank syariah juga memberikan pembiayaan kebajikan
(qardh). Melalui fungsi sosial ini dapat memperlancar alokasi dan
distribusi dana sosial untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat
yang membutuhkan.17
Pengukuran kinerja sosial (Social Performance) bank
syariah dalam penelitian ini yaitu kontribusi terhadap
pembangunan ekonomi, masyarakat, dan sosial, kepada para
stakeholder, dan pendidikan sumber daya manusia.18

14

Ibid.
Andraeny and Dessy Diana Putri, “Islamicity Financial Performance
Index in Indonesian Islamic Banks,” 318.
16
Shabrina et.al., “Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting,
Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Rapat Dewan
Pengawas Syariah terhadap Social Performance (Studi Empiris pada Bank Umum
Syariah terdaftar Pada OJK Tahun 2008-2019),” RATIO: Reviu Akuntansi
Kontemporer
Indonesia,
2,
no.
2:(2021),
92–110,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10376.
17
Setiawan, “Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah,”
2.
18
Shabrina et.al., “Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting,
Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Rapat Dewan
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Dengan berkembangnya industri perbankan syariah,
membuat kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten juga
meningkat. Dalam perbankan syariah, tidak hanya dibutuhkan
wawasan mengenai bisnis perbankan dan keuangan tetapi juga
mensyaratkan sumber daya manusia yang memahami prinsipprinsip syariah.19 Oleh karena itu, perbankan syariah harus
mengatur dan meningkatkan strategi dalam menjalankan
operasionalnya. Serta mengubah sistem manajemen dari sistem
manajemen berbasis tenaga kerja menjadi sistem manajemen
berbasis ilmu pengetahuan. Modal intelektual dapat dikelola
secara efektif dengan sistem ilmu pengetahuan.20
Intellectual capital adalah sumber daya pengetahuan
dalam bentuk karyawan, pelanggan, teknologi yang digunakan
dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan.21
Intellectual Capital berperan menambah nilai perusahaan,
sebagaimana telah djelaskan Islam sangat mengahargai orang
yang menggunakan intelektualnya dalam mencapai kesejahteraan
(Falah). Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11
menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki ilmu akan
ditinggikan derajatnya disisi Allah subhanahu Wa ta‟ala.
           
             
)١١:  (سورةا المجادلة      

Wahai orang-orang yang beriman! Apabia dikatakan
kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka
Pengawas Syariah terhadap Social Performance (Studi Empiris pada Bank Umum
Syariah terdaftar pada OJK Tahun 2008-2019),” 93.
19
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Roadmap Perbankan Syariah Indonesia
2015-2019”, ojk.go.id, 2015, 23, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/pages/roadmap-perbankan-syariah-indonesia-2015-2019.aspx.
20
Nurhayati, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performnace Index
dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap kinerja Keuangan pada Bank Umum
Syariah di Indonesia tahun 2016-2019,” 8.
21
Ulum, Ihyaul, Intellectual Capital Model Pengukuran, Framework
Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi, (Malang: UMM Press, 2017), 79.
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lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah,
niscaya Allah akan menangkat (derajat) orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa
derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.
Al-Mujadilah [85]: 11).
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Sabri dan Muhammad,22 Nova Tri Astuti dan Siti Suharni,23
menunjukkan hasil bahwa intellectual capital berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan. Namun, sebaliknya hasil penelitian
yang dilakukan oleh Annisa Marwa, Deannes Isyuwardhana, dan
Annisa Nurbaiti24, dan Isnawati et.,all.,25 menunjukkan bahwa
intangible asset atau intellectual capital berpengaruh negatif
terhadap nilai perusahaan. Hasil yang sama juga ditemukan pada
penelitian yang dilakukan oleh Devy Eka Agustiana, bahwa
intellectual capital berpengaruh negatif terhadap bahwa
intellectual capital berpengaruh negatif signifikan terhadap
Kinerja Keuangan yaitu Return On Asset (ROA) dan Return On
Equity (ROE), dan intellectual capital berpengaruh negatif
signifikan terhadap Nilai Pasar yaitu Price Book Value (PBV).26
Kinerja keuangan ataupun kinerja sosial bank syariah
dapat dipengaruhi salah satunya pengungkapan tanggung jawab
22
Nurdin Sabir dan Muhammad Suyudi, “Pengaruh Intellectual Capital dan
Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di
Indonesia,” Jurnal Akuntansi Multi Dimensi 2, no. 2 (2019): 119–27,
https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11473.
23
Novi Tri Astuti dan Siti Suharni, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamic
Corporate Social Responsibility, dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja
Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2018,” JAMER : Jurnal Ilmu - Ilmu
Akuntansi
2,
no.
1
(2020):
15–22,
https://doi.org/https://doi.org/10.33319/jamer.v1i1.24.
24
Annisa Marwa, Deannes Isyuwardhana, dan Annisa Nurbaiti. “Intangible
Asset, Profitabilitas, dan Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan,” Jurnal
Riset
Akuntansi
Kontemporer
(JRAK)
9,
no.
2
(2017):
80-88,
http://dx.doi.org/10.23969/jrak.v9i2.582.
25
Isnawati Dewi, et.al., “Pengaruh Intellectual Capital dan Profitabilitas
Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019,” Jurnal Online Mahasiswa
(JOM) Bidang Akuntansi 8, no. 4 (2021): 1-18.
26
Devy Eka Agustiana, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja
Keuangan dan Nilai Pasar Perusahaan,” Journal of Islamic Accounting and Tax
(JLAT) 1, no 1 (2020): 1-19, http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/3701.
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sosial perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pelaksanaan
Corporate Social Reporting (CSR) di bank syariah menjadi
penting dan membuat lembaga bisnis untuk melakukan pelaporan
Corporate Social Reporting (CSR) dalam laporan tahunan.27
Inti etika bisnis untuk setiap perusahaan adalah pelaporan
tanggung jawab sosial perusahaan dikenal dengan Corporate
Social Responsibility (CSR). Di Indonesia, perkembangan CSR
semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya
perusahaan yang mulai melaporkan tanggung jawab sosial dalam
laporan keuangan tahunan. Banyak perusahaan luar negeri yang
beroperasi di Indonesia menyebabkan perkembangan praktik
CSR. Praktik CSR berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan
seperti penebangan pohon-pohon, pencemaran udara, pencemaran
air, dan perubahan iklim.28
Peraturan CSR dimuat dalam UU No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, yang, mengatur kewajiban
perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang atau berkaitan
dengan sumber daya alam untuk melakun tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Gagasan utama pada tema CSR ialah tidak hanya
membuat perusahaan berkonsep singel-bottom-line yang
berorientasi untuk pencapaian keuntungan maksimal tetapi
seharusnya perusahaan memperhatikan triple-bottom-line
mencakup aspek keuangan perusahaan, kehidupan sosial, dan
lingkungan. Fungsi CSR dapat membantu perusahaan membenahi
kinerja keuangan, meningkatkan citra, dan menambah daya tarik
perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Seiring dengan
perkembangan dunia, pengungkaan CSR tidak hanya dilaksanakan
oleh entitas di bidang indsutrri tetapi juga perusahaan perbankan
melaksanakan tanggung jawab sosial yang dapat dilihat dalam
laporan tahunannya.29

27

Andraeny and Dessy Diana Putri, “Islamicity Financial Performance
Index in Indonesian Islamic Banks,” 318.
28
Trian Fisman Adisaputra dan Fakhruddin Kurnia, “Pengaruh Islamic
Social Reporting (ISR) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di
Indonesia,” YUME: Journal of Management 4, no. 1 (2021): 67-75.
10.37531/yum.v11.76.
29
Ibid.
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Pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan masih
merujuk pada Global Initative Index (GRI) yang bersifat
konvensional sehingga kurang tepat bila digunakan untuk
perbankan syariah. Sehingga dibutuhkan konsep khusus untuk
mengungkapkan CSR pada lembaga syariah.30 Belum adanya
standar baku dari pemerintah, maka pelaporan Islamic Social
Reporting (ISR) masih bersifat sukarela (voluntary). CSR bersifat
wajib (mandatory) berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) bahwa laporan tahunan
harus berisi penjelasan mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Namun, CSR belum mengungkapkan secara lengkap
informasi tanggung jawab sosial termasuk tema syariah. Oleh
karena itu, terdapat perbedaan pelaporan per entitas syariah
disebabkan pelaporan ISR yang masih bersifat sukarela
(voluntary).31
Pengungkapan tanggung jawab sosial di entitas syariah
dikenal dengan Islamic Social Reporting (ISR). Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) ialah lembaga internasional yang berhak menetapkan
standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah untuk
lembaga keuangan syariah telah menentukan sejumlah item
Islamic Social Reporting, dan dikembangkan oleh para peneliti.
Indeks Islamic Social Reporting menjadi standar pengungkapan
Corporate Social Reporting yang sesuai ajaran Islam.32
Islamic Social Reporting merupakan indikator yang menunjukkan
besarnya tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat
secara luas. Bentuk setiap pengungkapan Islamic Social Reporting
dapat menunjang citra perusahaan di publik. Semakin banyak
suatu perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial
maka semakin besar pula peluang perusahaan memberikan

30

Ibid.
Susi Retnaningsih, Widi Hariyanti, dan Titiek Puji Astuti, “Pengaruh
Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Terhadap Kinerja Keuangan pada
Perbankan Syariah di Indonesia,” Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah k 2, no. 2 (2019):
169–186, http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.5850.
32
Ibid.
31
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dampak yang berhubungan dengan kinerja keuangan suatu
perusahaan.33
Penelitian yang dilakukan oleh Susi Retnaningsih, Widi
Hariyanti, dan Titiek Puji Astuti terkait pengungkapan Islamic
Social Reporting menghasilkan penelitian bahwa Islamic Social
Reporting berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
keuangan yang diproksikan dengan Retun on Asset (ROA) dan
Return on Equity (ROE).34 Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Kiki Fatmala dan Wirman, bahwa Islamic Social
Reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank
umum syariah.35
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh
Intellectual Capital dan Islamic Social Reporting Terhadap
Social Performance” (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah
di Indonesia Tahun 2010-2020).
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
a. Peniliaian kinerja bank syariah harus dilakukan secara
menyeluruh atas pencapian kinerja bisnis dan kinerja sosial.
Kinerja bank syariah hanya dievaluasi pada kinerja bisnis
semata sedangkan kinerja sosial bank syariah belum diteliti
lebih jauh.
b. Intellectual capital yang dimiliki perbankan syariah tidak
hanya membutuhkan pengetahuan mengenai perbankan dan
keuangan tetapi juga harus memahami prinsip prinsip syariah.

33
Kiki Fatmala dan Wirman, “Pengaruh Islamicity Performance Index dan
Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di
Indonesia,” Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi 3, no. 1 (2021): 30-43,
https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4971.
34
Retnaningsih, Widi Hariyanti, dan Titiek Puji Astuti, “Pengaruh
Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Terhadap Kinerja Keuangan pada
Perbankan Syariah di Indonesia,” 183.
35
Fatmala dan Wirman, “Pengaruh Islamicity Performance Index dan
Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di
Indonesia,” 40.
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c. Pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah
melalui Islamic Social Reporting (ISR) belum maksimal dan
masih bersifat sukarela.
Agar ulasan sebuah penelitian dapat mudah dipahami dan
sesuai tujuan penelitian, maka penulis membuat batasan-batasan
masalah, antara lain:
a. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari laporan
tahunan Bank Umum Syariah periode 2010-2020.
b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu intellectual capital dan islamic social reporting.
Sedangakan variabel dependen pada penelitian ini adalah
social performance.
c. Pengukuran kinerja sosial Bank Umum Syariah berfokus pada
aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi
Kepada Matarakat (KPM), Kontribusi untuk Stakeholder
(KUS), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Insani (SDI) dan
Riset (PKSR), dan Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE).
D. Rumusan Masalah
Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian, maka
permasalahan yang akan diteliti yaitu:
1. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap social
performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun
2010-2020?
2. Apakah islamic social reporting berpengaruh terhadap social
performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun
2010-2020?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang
akan penulis capai adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap
social performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia
tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Islamic social reporting terhadap
social performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia
tahun 2010-2020.
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F. Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk
penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil
dari penelitian ini antara lain:
1. Secara Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan bagi
bidang keilmuan akuntansi syariah.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi
untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan
dengan pengaruh Intellectual Capital dan Islamic Social
Reporting terhadap Social Performance.
2. Secara Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan wawasan mengenai variabel yang mempengaruhi
Social Performance.
b. Bagi Praktisi
Bagi para akademisi dapat menjadi pertimbangan untuk
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Social
Performance pada sebuah Bank Umum Syariah.
c. Bagi Bank Umum Syariah
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan
dan perhatian bagi Bank Umum Syariah (BUS) terhadap
intellectual capital yang dimiliki dan dapat terus
dikembangkan serta Islamic social reporting yang
diungkapkan sesuai dengan fakta perusahaan agar dapat
meningkatkan kinerja sosial atau social performance.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Berdasarkan judul yang akan diteliti, terdapat beberapa
penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini,
juga terdapat persamaan dan perbedaan yang terkait antara yang
akan diteliti dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan,
antara lain:
1. Hasil penelitian oleh Annisa Marwa, Deannes Isyuwardhana,
dan Annisa Nurbaiti tahun 2017 yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh intangible asset, profitabilitas, dan
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sustainabillity report terhadap Nilai Perusahaan pada
perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati Bursa Efek
Indonesia. Nilai Perusahaan pada penelitian ini yang diproksi
dengan Tobin’s Q. Sampel dalam penelitian ini yaitu lima
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
Indeks Sri Kehati tahun 2009-2014 dengan metode purposive
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
simultan intangible asset, profitabilitas, dan sustainabillity
report berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap
nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri
Kehati periode 2009-2014. Adapun pengaruh secara parsial,
intangible asset berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai
perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan, dan sustainabillity report tidak
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahan.36
Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian ini yaitu terletak pada variabel independen dan
variabel dependen serta subjek penelitian yang digunakan.
Dalam penelitian ini, mengganti variabel independen
profitabilitas, dan sustainabillity report dengan variabel
islamic social reporting dan mengganti variabel dependen
nilai perusahaan dengan social performance. Subjek
penelitian yang menggunakan perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada Indeks Sri Kehati tahun 20092014. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Bank
Umum Syariah dengan periode penelitian yang lebih lama
yaitu tahun 2010-2020.
2. Hasil penelitian oleh Isnawati Dewi, Hendro Sasongko, Abdul
Kohar, dan Delta Hadi Purnama tahun 2021 untuk mengetahui
Pengaruh Intellectual Capital dan Profitabilitas terhadap Nilai
Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan
Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2015-2019. Indikator dari nilai perusahaan yaitu Price Book
Value (PBV). Sample dalam penelitian ini yaitu perusahaan
36

Marwa, Deannes Isyuwardhana, dan Annisa Nurbaiti. “Intangible Asset,
Profitabilitas, dan Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan,” 86.
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sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019 dengan metode
pengambilan sampel non probability sampling dengan
kategori purposive jugdement sampling. Hasil penelitian
menunjukkan intellectual capital berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas positif
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Intellectual
capital dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh
terhadap Nilai Perusahaan.37
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
yaitu terletak pada variabel independen dan variabel dependen
serta subjek penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini
mengganti variabel independen probabilitas dengan islamic
social reporting dan mengganti variabel dependen nilai
perusahaan dengan social performance. Subjek penelitian
terdahulu menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Periode 2015-2019. Sedangkan subjek dalam penelitian ini
menggunakan Bank Umum Syariah dengan periode penelitian
yang lebih lama yaitu tahun 2010-2020.
3. Hasil penelitian oleh Devy Eka Agustiana tahun 2020 yang
bertujuan untuk menganalisis pengaruh Intellectual Capital
melalui frekuensi VAIC terhadap Kinerja Keuangan yang
diproksikan dengan Return On Asset (ROA) Return On Equity
(ROE) dan Nilai Pasar yang diproksikan dengan Price Book
Value (PBV). Sampel dalam penelitian ini perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital
berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan
yaitu Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE),

37
Dewi et.al., “Pengaruh Intellectual Capital dan Profitabilitas Terhadap
Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019,” 13-14.
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dan intellectual capital berpengaruh negatif signifikan
terhadap Nilai Pasar yaitu Price Book Value (PBV).38
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
yaitu, terletak pada variabel independen dan variabel
dependen serta subjek penelitian yang digunakan. Dalam
penelitian ini menambahkan variabel independen islamic
social reporting dan mengganti variabel dependen Kinerja
Keuangan dan Nilai Perusahaan dengan Social Performance.
Subjek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.
Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Bank Umum
Syariah dengan periode penelitian yang lebih lama yaitu tahun
2010-2020.
4. Hasil penelitian oleh Kiki Fatmala dan Wirman tahun 2021
yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh
Islamicity Performance Index dan Islamic Social Reporting
terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan Return On Asset
(ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan tahun 2014-2019. Sampel dalam penelitian ini
adalah Bank Umum Syariah tahun 2014-2019 dengan metode
pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Profit Sharing
Ratio (PSR) secara parsial tidak berpengaruh atas kinerja
keuangan. Zakat Performance Ratio (ZPR) berpengaruh
positif atas kinerja keuangan dan Islamic Social Reporting
berpengaruh negatif atas kinerja. Secara simultan Islamicity
Performance Index dan Islamic Social Reporting berpengaruh
pada kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2014-2019.39
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
yaitu, terletak pada variabel independen dan variabel
dependen yang digunakan. Dalam penelitian ini mengganti
variabel independen Islamicity Performance Index dengan
38

Agustiana, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan dan
Nilai Pasar Perusahaan,” 12-13.
39
Fatmala dan Wirman, “Pengaruh Islamicity Performance Index dan
Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di
Indonesia,” 41.
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Intellectual Capital dan mengganti variabel dependen Kinerja
Keuangan yang diproksikan Return On Asset (ROA) dengan
Social Performance.
5. Hasil penelitian oleh Bulan Rahma Nindita tahun 2018
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran
Perusahaan, Profitabilitas, dan Islamic Social Reporting
terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2014-2017). Nilai
perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Price
Book Value (PBV). Sampel dalam penelitian ini yaitu
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun
2014-2017 dengan metode purposive sampling. Hasil
penelitian menunjukkan Ukuran Perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan, Profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan Islamic
Social Reporting berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan.40
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
yaitu terletak pada variabel independen dan variabel dependen
serta subjek penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini
mengganti dan menghapus variabel independen Ukuran
Perusahaan dan Profitabilitas dengan Intellectual Capital. Dan
mengganti islamic social reporting dan mengganti variabel
dependen variabel dependen Nilai Perusahaan dengan Social
Performance. Subjek penelitian terdahulu menggunakan
Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun
2014-2017. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan
Bank Umum Syariah dengan periode penelitian yang lebih
lama yaitu tahun 2010-2020.
Dalam
mempermudah
memahami
penelitian
terdahulu yang relevan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

40

Bulan Rahma Nindita “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan
Islamic Social Reporting terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2014-2017),” (Skripsi, Universitas
Brawijaya, 2018), 51.
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Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu yang Relevan
No.
1.

Nama
Peneliti
(Tahun)

Judul
Penelitian

Annisa
Marwa,
Deannes
Isyuwardhana,
dan
Annisa
Nurbaiti
( 2017)

Intangible
Asset,
Profitabilitas,
dan
Sustainabillity
Report terhadap
Nilai
Perusahaan

2.

Isnawati
Dewi, Hendro
Sasongko,
Abdul Kohar,
dan
Delta
Hadi Purnama
(2021)

3.

Devy
Eka
Agustiana (
2020)

Pengaruh
Intellectual
Capital
dan
Profitabilitas
Terhadap Nilai
Perusahaan
pada
Perusahaan Sub
Sektor
Makanan dan
Minuman yang
terdaftar
di
Bursa
Efek
Indonesia
Periode 20152019
Pengaruh
Intellectual
Capital
terhadap
Kinerja
Keuangan dan

Hasil Penelitian
Hasil
penelitian
menunjukkan Intangible
Asset
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap
nilai
perusahaan, Profitabilitas
berpengaruh
positif
signifikan terhadap nilai
perusahaan,
Sustainabillity
Report
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap nilai
perusahan
Hasil penelitian adalah
Intellectual
Capital
berpengaruh
negatif
signifikan terhadap nilai
perusahaan, Profitabilitas
positif
berpengaruh
signifikan terhadap nilai
perusahaan

Hasil
penelitian
ini
adalah
Intellectual
Capital
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap
Kinerja
keuangan yaitu Return
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Nilai
Pasar
Perusahaan

4.

Kiki Fatmala
dan Wirman
(2021)

5.

Bulan Rahma
Nindita
(2018)

Pengaruh
Islamicity
Performance
Index
dan
Islamic Social
Reporting
terhadap
Kinerja
Keuangan
Perbankan
Syariah
di
Indonesia

Pengaruh
Ukuran
Perusahaan,
Profitabilitas,
dan
Islamic
Social
Reporting
Terhadap Nilai
Perusahaan
(Studi
pada
Perusahaan
yang Terdaftar
di
Jakarta
Islamic Index
Tahun
20142017)
Sumber: Data Diolah (2022)

On Asset (ROA) Return
On
Equity
(ROE),
Intellectual
Capital
berpengaruh
negatif
signifikan terhadap Nilai
Pasar yaitu Price Book
Value (PBV)
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
secara parsial Profit
Sharing Ratio (PSR)
secara
parsial
tidak
berpengaruh atas kinerja
keuangan.
Zakat
Performance
Ratio
(ZPR)
berpengaruh
positif
atas
kinerja
keuangan dan Islamic
Social
Reporting
berpengaruh negatif atas
kinerja. Secara simultan
Islamicity Performance
Index dan Islamic Social
Reporting berpengaruh
pada kinerja keuangan
Hasil penelitian
menunjukkan Ukuran
Perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap nilai
perusahaan, Profitabilitas
berpengaruh signifikan
terhadap nilai
perusahaan, dan Islamic
Social Reporting
berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
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Berdasarkan penelitian terdahulu dalam penelitian ini
akan meneliti mengenai pengaruh intellectual capital dan
islamic social reporting terhadap social performance (Studi
Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 20102020). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
antara lain; menggunakan variabel independen intangible
asset atau juga dikenal dengan intellectual capital dan islamic
social reporting. Adapun perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel dependen dan
subjek penelitian. Dalam penelitian ini variabel dependen
yang digunakan adalah social performance. Subjek penelitian
ini menggunakan Bank Umum Syariah dengan periode
penelitian yang lebih lama yaitu tahun 2010-2020.
Berdasarkan penelitian dengan judul “Pengaruh Intellectual
Capital dan Islamic Social Reporting Terhadap Social
Performance (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di
Indonesia tahun 2010-2020)” merupakan penelitian yang
belum pernah diteliti sebelumnya.
H. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini merujuk pada pedoman
penulisan tugas akhir mahasiswa sarjana UIN Raden Intan
Lampung tahun 2020. Sistematika penulisan dalam penelitian ini
akan dipaparkan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini penulis menguraikan tentang penegasan judul,
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika
penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Bab landasan teori dan pengajuan hipotesis
menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi
landasan teori dan variabel-variabel yang diteliti.
Selain itu, pada bab ini membahas tentang hipotesis
penelitian.
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BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian,
populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi
operasional variabel, instrumen penelitian, uji
prasyarat analisis dan uji hipotesis.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi penjelasan data penelitian serta analisis
hasil penelitian secara rinci yang diperoleh dari
pengolahan data.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini memuat simpulan hasil penelitian dari
rumusan masalah yang telah dibahas pada bab
sebelumnya serta rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Teori Yang Digunakan
1. Teori Keagenan
Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual
antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen dan Mecking,
hubungan agensi terjadi ketika agen (agent) diperkerjakan
oleh satu atau lebih pemilik, yaitu principal (principals) untuk
memberikan jasa sesuai dengan kepentingan mereka.
Hubungan tersebut melibatkan adanya delegasi wewengan
pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Sebagai
agen manajer secara moral bertanggung jawab untuk
mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham
(prinsipal) dan sebagai imbalannya akan mendapatkan
kompensasi sesuai kontrak. Oleh karena itu, terdapat dua
kepentingan yang berada di dalam perusahaan dimana pihak
prinsipal maupun agen sama-sama ingin mencapai tingkat
kemakmuran yang dikehendaki. 41
Konflik keagenan terjadi ketika pemegang saham
tidak mampu memastikan apakah manajer beritndak untuk
kepentingan mereka. Hal ini terjadi karena pemegang saham
hanya memiliki sedikit informasi tentang kondisi perusahaan.
Berbeda dengan manajer yang bertindak sebagai pihak yang
terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan lebih banyak
mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di
masa yang akan datang. Kondisi tersebut mengakibatkan
adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan
manajer. 42
Menurut Jensen dan Mecking, biaya agensi terdiri
dari biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi
aktivitas agen (monitoring cost), biaya yang dikeluarkan oleh
41

Chanifatun Nur Ilma Devi Maulidya, “Faktor-faktor yang mempengaruhi
Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015),” (Skripsi, Universitas
Muhammadiyah, 2017), 13.
42
Ibid.
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agen untuk memberikan jaminan bahwa segala tindakan agen
tidak akan merugikan prinsipal (bonding cost) dan penurunan
tingkat kekayaan (wealth) prinsipal maupun agen setelah
adanya agency relationship (residual cost).43
Untuk mengurangi biaya agensi manajer dapat
melakukan pengungkapan sukarela. Menurut Almalia salah
satu cara efektif dapat dilakukan untuk mengurangi asimetri
informasi dan biaya keagenan adalah dengan melakukan
pengungkapan sukarela. Salah satu bentuk pengungkapan
sukarela yang dapat dilakukan manajer adalah pengungkapan
modal intelektual. Melalui pengungkapan modal intelektual
prinsipal dapat lebih memahami kondisi perusahaan secara
aktual. Selain itu, melalui pengungkapan modal intelektual
akan memberikan pemahaman kepada prinsipal tentang
strategi dan penggunaan modal intelektual perusahaan. Pada
akhirnya pemegang saham dapat memprediksi secara lebih
tepat tentang kondisi perusahaan di masa yang akan datang.44
Teori keagenan mempunyai hubungan dengan
variabel Intellectual capital, dengan teori ini biaya agensi
yang dikeluaran untuk manajer selaku agen dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak prinsipal (stakeholder)
melalui laporan tahunan perusahaan. Dalam laporan tahunan
Bank Syariah memuat informasi-informasi atas kinerja bank
syariah seperti ikhtisar kinerja tahun berjalan, laporan
manajemen, profil perusahaan, tata kelola perusahaan,
tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan yang
telah diaudit, dan lain-lain.
Penelitian ini menggunakan teori agensi karena suatu
perusahaan yang dioperasikan oleh pihak agen (manajer dan
karyawan selaku tenaga kerja) membutuhkan sistem
manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja
perusahaan yaitu sistem manajemen berbasis pengetahuan.
Sistem manajemen berbasis ilmu pengetahuan mendorong

43

Ibid., 14.
Ibid.

44
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perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya dengan modal
intelektual.45
2. Teori Stakeholder
Teori stakeholder berpendapat bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya
sendiri namun memberikan manfaat bagi stakeholders.46
Pengertian stakeholder menurut Budimanta merupakan
individu, sekelompok manusia komunitas atau masyarakat
baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan.47
Deegan menyatakan bahwa teori stakeholder
menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja
keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan
bahwa organisasi akan memilih secara sukarela
mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial
dan intelektual mereka melebihi dan diatas permintaan
wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya yang
diakui oleh stakeholder.48 Bentuk perhatian perusahaan
terhadap stakeholder yaitu dengan melakukan pengungkapan
informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan. Informasi dan
kinerja sosial diungkapkan dalam sebuah laporan
pertanggungjawaban sosial atau Islamic Social Reporting.
Berdasarkan teori stakeholder tanggung jawab sosial
dilakukan di berbagai aspek seperti pegawai masyarakat,
lingkungan, dan ekonomi.49

45
Nurhayati, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performnace Index
dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum
Syariah di Indonesia tahun 2016-2019,” 8.
46
Anis Chariri dan Imam Ghozali, Teori Akuntansi, (Semarang: Badan
Penerbit UNDIP, 2008), 409.
47
Arif Budimanta, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito, Corporate Social
Responsibility, (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Develompment, 2004), 76.
48
Widya Wasti Margaretha, “Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro dan
Menengah (UMKM), Pembiayaan Bagi Hasil, Fungsi Intermediasi (FDR) dan Ukuran
Perusahaan terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia),”
(Skripsi, UIN Raden Fatah, 2019), 18.
49
Shabrina et.al., “Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting,
Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Rapat Dewan
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Kinerja perusahaan tidak hanya diukur pada kinerja
keuangan saja tetapi juga kinerja sosial menjadi tolak ukur
penilaian sebuah kinerja perusahaan. Kinerja keuangan
menjadi sangat relevan untuk menjaga kelangsungan hidup
perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder
internal, sementara pencapaian kinerja sosial menjadi ukuran
pemnuhan kepentingan pihak stakeholder ekternal. Dengan
pemenuhan kinerja keuangan dan kinerja sosial yang baik,
maka kelangsungan hidup perusahaan jangka pendek dan
jangka panjang akan dapat dicapai.50
Teori stakeholder mempunyai hubungan dengan
variabel Islamic Social Reporting dan Social Performance
dalam penelitian ini. Implementasi dari teori stakeholder
terhadap Islamic Social Reporting adalah pelaksanaan
tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility
(CSR) bank syariah dimana kegiatan CSR di bank syariah
dilakukan atas dasar dari standar pelaporan bersandarkan
AAOIFI. Bentuk setiap pengungkapan ISR dapat menunjang
citra perusahaan di publik. Semakin banyak suatu perusahaan
yang mengungkapkan tanggung jawab sosial maka semakin
besar pula peluang perusahaan memberikan dampak yang
berhubungan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan.51
Kinerja sosial atau Social Performance bank syariah
dapat diimplementasikan atas hasil dan peran bank syariah
sebagai Lembaga bisnis keuangan yang mempunyai fungsi
sosial diwujudan melalui aktivitas dalam mewujudkan
kesejahteran masyarakat dan memingkatkan pertumbuhan
ekonomi sektor riil seperti penghimpunan dan penyaluran
zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan waqaf (ZISW), memberikan

Pengawas Syariah Terhadap Social Performance (Studi Empiris pada Bank Umum
Syariah terdaftar pada OJK Tahun 2008-2019),” 95.
50
Ely Maskuroh, “Kinerja Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia:
Pendekatan Teori Stakeholder dan Maqasid shariah,” Jurnal Kajian Hukum dan
Sosial 11, no. 2 (2014): 1-34. https://doi.org/10.21154/justicia.v11i2.101.
51
Fatmala dan Wirman, “Pengaruh Islamicity Performance Index dan
Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di
Indonesia,” 32.
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pembiayaan kebajikan (qard), pembiayaan dengan prinsip
bagi hasil melalui produk mudharabah dan murabahah.52
3. Intellectual Capital
a. Pengertian Intellectual Capital
Pengungkapan tentang Intellectual Capital telah
diatur dalam PSAK No.19 (revisi 2019) tentang Aset Tak
Berwujud. Aset Tak berwujud (ATB) adalah aset
nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisk serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa
atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual.53
Intellectual
capital
adalah
pengetahuan
(knowledge) dan kemampuan (ability) yang dimiliki oleh
suatu kolektivitas sosial, seperti sebuah organisasi
komunitas intelektual, atau praktik profesional serta
intellectual capital yang mewakili sumber daya yang
bernilai tinggi dan berkemampuan untuk bertindak yang
didasarkan pada pengetahuan.54
Intellectual capital merupakan suatu pengetahuan
atau pola pikir yang dimiliki tenaga kerja suatu
perusahaan. Pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja akan
sangat mempengaruhi pola pikir serta tindakan yang akan
dilakukan dalam setiap pekerjaannya. Oleh karena itu,
intellectual capital akan sangat mempengaruhi kinerja
yang dihasilkan perusahaan.55
Menurut Ulum, intellectual capital merupakan
sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan,
52

Maskuroh, “Kinerja Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia:
Pendekatan Teori Stakeholder dan Maqasid shariah,” 16.
53
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.05/2019
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14
tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, 8.
54
Moheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, 305.
55
Beth Yulika Wardani Prambodo dan Alialatul Amanah, “Analisis
Pengaruh Intellectual Capital terhadap Likuiditas Perusahaan Perbankan Syari’ah,”
Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 5, no. 11 (2016): 1-15.
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pelanggan, proses atau teknologi yang mana perusahaan
dapat menggunakannya dalam proses penciptaan nilai
bagi perusahaan.56
Menurut Stewart, intellectual capital adalah
materi intelektual (pengetahuan, informasi, property
intelektual, pengalaman) yang dapat digunakan untuk
menciptakan kekayaan.57
Dari beberapa definisi di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa Intellectual Capital adalah aset tidak
berwujud berupa materi intelektual, pengetahuan,
teknologi kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja
pada sebuah perusahaan yang berfungsi untuk
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
Sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan,
pelanggan, proses atau teknologi yang mana perusahaan
dapat menggunakannya dalam proses penciptaan nilai
bagi perusahaan.58
b. Komponen Intellectual Capital
Modal intelektual terdiri atas tiga elemen utama,
yaitu:
1) Human Capital (Modal Manusia)
Human capital merupakan sumber inovasi dan
kemajuan, tetapi merupakan komponen yang sulit
untuk diukur. Human capital juga merupakan sumber
pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan dan
kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Human
capital
mencerminkan
kemampuan
kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan
solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki
56
Ulum,
Intellectual
Capital Model
Pengukuran,
Framework
Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi, 79.
57
Nurhayati, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performnace Index
dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap kinerja Keuangan pada Bank Umum
Syariah di Indonesia tahun 2016-2019”, 20.
58
Astuti dan Siti Suharni, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate
Social Responsibility, dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja
Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2018," 17.
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oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut.
Human capital akan meningkat jika perusahaan
mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh
karyawannya.
2) Structural Capital (Modal Organisasi)
Structural capital merupakan kemampuan
organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses
rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung
usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja
intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara
keseluruhan misalnya: sistem operasional perusahaan,
prosedur, database, organizattional charts, process
manuals, strategi, kebiasaan, budaya organisasi,
filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual
property yang dimiliki perusahaan yang dapat
membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai
materialnya. Seorang individu dapat memiliki tingkat
intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi yang
dimiliki sistem dan prosedur yang buruk maka
intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja
secara optimal dan potensi yang tidak dimanfaatkan
secara maksimal.
3) Relational Capital atau Customer Capital (Modal
pelanggan)
Elemen ini merupakan komponen intellectual
capital yang memberikan nilai secara nyata. Relaional
Capital merupakan hubungan yang harmonis/
association network yang dimiliki oleh perusahaan
dengan para mitranya, berasal dari hubungan
perusahaan dengan pemerintah maupun dengan
masyrakat sekitar. Customer capital didasari pada
kenyataan bahwa perusahaan tidak bisa berdiri sendiri
tanpa dukungan dari pihak luar seperti pelanggan
yang loyal dan merasa puas akan pelayanan
perusahaan bersangkutan, pemasok yang andal dan
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berkualitas serta hubungan perusahaan dengan
pemerintah maupun masyarakat sekitar. Relaional
Capital dapat muncul dari berbagai bagian di luar
lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai
bagi perusahaan tersebut.
c. Pengukuran Intellectual Capital
Metode VAIC (value added of intellectual
capital) didesain untuk menyajikan informasi tentang
value creation efficiency dari aset berwujud (tangible
asset) dan aset tidak berwujud (intangible asset) yang
dimiliki perusahaan. VAIC merupakan instrumen untuk
mengukur seberapa dan bagaimana efisiensi intellectual
capital dan capital employed dalam menciptakan nilai
berdasarkan pada tiga komponen utama, yaitu (1) Human
Capital, (2) Capital Employed, (3) Structural Capital. 59
Teknik pengukuran yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik pengukuran model Pulic.
Metode VAIC yang dikembangkan oleh Pulic didesain
untuk mengukur seberapa efisien penciptaan nilai yaitu
value added yang disediakan oleh penggunaan intellectual
capital dan capital employed di dalam lingkungan bisnis.
Selain memerlukan sumber daya seperti capital employed
(VACA) untuk mendukung kegiatan perusahaan dalam
memperoleh value added diperlukan juga dua komponen
lain yaitu human capital (VAHU) dan structural capital
(STVA). Kombinasi dari ketiga value added tersebut
disimbolkan dengan nama VAICTM.60
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Nurhayati, “Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performnace Index
dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap kinerja Keuangan pada Bank Umum
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20-22.
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Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia Periode 2012-2017 Dalam
Perspektif Perbankan Syariah,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 26-27.
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1) Islamic Banking Value Added Intellectual Capital
Coefficient (IB-VAIC)
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Ihyaul Ulum, model penilaian kinerja intellectual
capital untuk perbankan syariah menggunakan model
IB-VAIC (Islamic Banking Value Added Intellectual
Capital Coefficient). Model ini merupakan modifikasi
dari model yang telah ada, yaitu model VAIC yang
dikembangkan oleh Pulic. Model IB-VAIC ini
dikembangkan dalam perbankan syariah untuk
mengukur kinerja intellectual capital karena
perbankan syariah memiliki jenis transaksi yang
berbeda dari perbankan konvensional.61
4. Islamic Social Reporting
Islamic Social Reporting adalah pelaporan tanggung
jawab sosial dalam perspektif Islam mengenai transparansi
aktivitas perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan
stakeholder.62
Islamic Social Reporting (ISR) merupakan standar
pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis
syariah.63
Konsep ISR ini lahir pada tahun 2002 dan digagas
oleh Hannifa dan Hudaib pada penelitiannya dengan tulisan
yang diberi judul “Social Reporting Dsiclosure : An Islamic
Perspective”. Kemudian dikembangkan oleh para peneliti
selanjutnya seperti Rohana Othman, Azlan thani, Raditya
pada tahun 2009 di Malaysia dan sampai saat ini konsep ISR
ini masih tetap dikembangkan. Konsep ISR tidak hanya
merupakan alat bantu pengambilan keputusan bagi pihak
61
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Marheni dan Liya Emawati, “Islamic Corporate Governance, Islamic
Social Reporting dan Maqashid Syariah pada Bani Syariah di Indonesia,” Jurnal
Ilmiah
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8,
no.
01
(2022):
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Retno Wulandari, “Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah di
Indonesia melalui Islamic Social Reporting Index (ISR),” (Skripsi, Universitas
Bengkulu, 2016), 13.
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pemangku kepentingan Muslim melainkan juga untuk
membantu perusahaan dalam melakukan dan memenuhi
kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan
masyarakat.64
a. Indeks Islamic Social Reporting
Indeks ISR merupakan item-item pengungkapan
yang dapat digunakan sebagai indikator dalam
melaporkan kinerja sosial institusi bisnis syariah.65 Indeks
tersebut
dikembangkan
dari
standar
pelaporan
berdasarkan Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang kemudian
dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya.
Haniffa mengemukakan lima tema pengungkapan ISR,
yang kemudian dikembangkan dan ditambahkan satu item
lagi oleh Othman et.,al, yaitu:66
1) Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)
Beberapa informasi yang diungkapkan pada
tema ini adalah praktik operasional yang mengandung
riba, gharar, dan aktivitas pembayaran dan
pengelolaan zakat serta kebijakan atas keterlambatan
pembayaran piutang dan kebangrutan klien, neraca
dengan nilai saat ini (current value balance sheet),
dan laporan nilai tambah (value added statement).
2) Produk dan Jasa (Produc and Services)
Menurut Othman beberapa aspek yang perlu
diungkapkan pada tema ini adalah kehalalan produk
yang digunakan dan pelayanan atas keluhan
konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka
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status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan
adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS.
3) Karyawan (Employees)
Beberapa informasi yang berkaitan dengan
karyawan menurut Haniffa dan Othman et.,al,
diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk
karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan.
Selain itu remunerasi untuk karyawan, kesamaan
peluang karir bagi seluruh karyawan baik pria
maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja
karyawan, karyawan dari kelompok khusus seperti
cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang
memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk
karyawan.
4) Masyarakat (Community Involvrment)
Menurut
Haniffa,
beberapa
aspek
pengungkapan tema masyarakat yang diungkapkan
dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan
pinjaman kebajikan. Selain itu, aspek lainnya yang
ditambahkan oleh Othman et.,al, yaitu sukarelawan
dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa
pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah
atau mahasiswa berupa magang, pengembangan
generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi
masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak,
kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap
kegiatan kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga,
budaya, pendidikan dan agama dari masyarakat
dimana mereka beroperasi.
5) Lingkungan Hidup (Environmnet)
Informasi yang diungkapkan dalam tema
lingkungan hidup diantaranya kampanye go green,
konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi
lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan
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hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan
sistem manajemen lingkungan.
6) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Informasi yang diungkapkan dalam tema tata
kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap
syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan
komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS dan direksi,
kebijakan remunerasi komisaris, DPS dan direksi,
laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal,
laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham,
kebijakan anti korupsi dan anti terorisme.67
5. Social Performance
Kinerja sosial dapat didefinisikan sebagaimana suatu
perusahaan dapat memenuhi kepentingan stakeholder primer
maupun sekunder.68 Stakeholder primer adalah mereka yang
secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
keputusan yang dibuat perusahaan meliputi investor,
pemasok, karyawan, dan kosumen. Stakeholder sekunder
adalah mereka yang dalam masyarakat dipengaruhi secara
langsung oleh perusahaan meliputi masyarakat lokal publik,
kelompok bisnis media, kelompok aktivis lingkungan,
pemerintah asing, pemeriantah pusat dan lokal.69
Kinerja sosial harus menunjukkan respon tanggung
jawab sosial perusahaan yang mencerminkan kebijakan
perusahaan. Kinerja sosial dapat dilihat dari pengungkapan
kinerja sosial perusahaan dalam laporan tahunan atau media
informasi lainnya.70
Social performance adalah pengukuran kinerja bank
syariah lebih menggambarkan nilai Islam pada praktiknya,
67
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seperti mengungkapkan nilai-nilai materialistik, spiritual, dan
sosial.71 Seperti menghindari transaksi yang mengandung riba,
pengelolaan dan pembayaran zakat, pinjaman bebas bunga
(qardhul hassan), dan penyediaan pembiayaan keuangan
mudharabah dan musyarakah.72
Untuk melihat kinerja sosial bank syariah, penelitian
ini menggunakan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh
Shabrina et., all.. Adapun komponen yang akan diteliti dalam
kinerja sosial bank syariah antara lain:
a. Kontibusi Pembangunan Ekonomi (KPE) yang diwakili
oleh rasio modal bagi hasil pembiayaan dan intensitas
peran keagenan perbankan syariah.73 Formulasi dari kedua
rasio ini adalah: 74
1) Rasio Model Bagi Hasil Pembiayaan terhadap Total
Pembiayaan (MMR)
Mengukur besarnya fungsi intermediasi bank
syariah dengan akad profit sharing. Semakin besar
hasil rasio ini maka kontribusi bank syariah untuk
pengembangan sektor usaha semakin besar. Melalui
hasil penghitungan Rasio Intensitas Pembiayaan
Profit Sharing atau Mudharabah-Musyarakah Ratio
(MMR) ini dapat diketahui besarnya fungsi
intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana
dengan akad profit sharing. Nilai rasio ini dihitung
dengan membagi jumlah pembiayaan mudharabah
dan musyrakah dengan total pembiayaan.
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2) Intensitas peran keagenan perbankan syariah (AR).
Rasio ini digunakan untuk mengukur
besarnya fungsi agency bank syariah dalam
menghimpun dana investasi masyarakat. Dana
investasi masyarakat ini mencakup DPK yang
dihimpun dari tabungan dan deposito mudharabah
yang menggunakan metode bagi hasil (profit sharing)
atau dikenal dengan Investasi Tidak Terikat (ITT).
Untuk menghasilkan nilai dari rasio AR ini, DPK
profit sharing dibagi dengan DPK total. Semakin
besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin
kecil. Apabila biaya sistemik likuidasi menurun maka
kebutuhan financial safety return net turun.

b. Kontibusi Kepada Masyarakat (KKM) diwakili oleh rasio
pembiayaan qardh dan kinerja zakat.
1) Rasio Pembiayaan Qardh (QR)
Rasio pembiayaan qardh (QR) digunakan
untuk mengukur besarnya kontribusi pembiayaan
qard bank syariah. Semakin tinggi komponen ini
mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi
kepada pihak yang mengalami kesulitan. QR dihitung
dengan membandingkan pembiayaan qardh dengan
total pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut.
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2) Rasio Kinerja Zakat (ZR)
Rasio kinerja zakat (ZR) digunakan untuk
mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan bank
syariah.
Semakin
tinggi
komponen
ini
mengindikasikan zakat performance bank syariah
yang baik. ZR diperoleh dengan membandingkan
zakat yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak.

c. Kontibusi kepada stakeholder (KUS) diwakili oleh rasio
kontribusi terhadap Kesejahteraan Mudharib dan
kontribusi untuk Pemegang Rekening Investasi
Mudharabah
Mutlaqah
atau
Kontribusi
atas
Kesejahteraan Investor (KI).
1) Rasio Alokasi terhadap Kesejahteraan Mudharib
(KM)
Rasio kontribusi terhadap Kesejahteraan
Mudharib (KM) mengukur besarnya proporsi alokasi
pendapatan operasional bank syariah yang dinikmati
oleh manajemen dan pegawai dalam bentuk gaji dan
tunjangan lainnya. Semakin tinggi komponen ini
mengindikasikan alokasi dari bank syariah untuk
kesejahteraan Mudharib yang baik. Rasio ini dihitung
dengan membandingkan Laba Setelah pajak dengan
Modal inti atau Total Ekuitas bank syariah.
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2) Kontribusi untuk Pemegang Rekening Investasi
Mudharabah Mutlaqah atau Kontribusi atas
Kesejahteraan Investor (KI)
Rasio ini mengukur besarnya keuntungan
bank syariah yang dinikmati oleh pemilik Rekening
Tabungan dan Deposito Mudharabah berupa bagi
hasil yang diterima. Semikin tinggi komponen ini
mengindikasikan kontribusi bank syariah atas
peningkatan kesejahteraan Investor yang semakin
baik. Rasio KI dihitung dengan membandingkan
Distribusi Bagi Hasil yang telah dibayarkan bank
syariah dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang
berbebtuk investasi Tidak Terikat (Mudharabah
Mutlaqah).

d. Kontribusi peningkatan kapasitas SDM diwakili oleh rasio
kontribusi terhadap pengembangan SDM
Rasio ini mengukur besarnya alokasi dana untuk
program pendidikan dan pelatihan pegawai. Semakin
tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran
bank syariah untuk pengembangan riset dan
pengambangannya yang baik. Rasio ini dihitung dengan
membandingkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan yang tercermin dalam Biaya Pendidikan dan
Pelatihan dengan Laba Setelah Pajak.
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e. Rumus Kinerja Sosial (SP) adalah:75

6. Bank Umum Syariah
Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk
pembiayaan atau dengan kata lain melaksankan fungsi
intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia
terdapat dua macam sistem operasioanl perbankan, yaitu bank
konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syarah, Bank Syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau
prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama
Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan („adl wa
tawazun), kemaslahahatan (maslahah), universalisme
(alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba,
zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan
Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk
menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti
lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari
zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai
kehendak pemberi wakaf (wakif).76
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya
terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan
rakyat syariah (BPRS). Bank syariah merupakan sebuah
lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan
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usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan mengacu pada
Al-Qur’an dan Al-Hadist.77
Prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 12
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki wewenang dalam penerapan fatwa di bidang
syariah.78 Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan
dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnya yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang
mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.79
a. Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah
Penghimpunan dana dari masyarakat yang
dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah
dilakukan dengan mengunakan instrumen tabungan,
deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan
dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah,
klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak
didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan
berdasarkan pada prinsip yang digunakak. Berdasarkan
fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip
penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah
ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.80
1) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah
Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke
pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang
harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima
77
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: FE Universitas
Indonesia, 2004), 183.
78
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
79
Syamsu Iskandar, Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing,
(Jakarta: INMEDIA, 2013), 60.
80
Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, Akuntansi
Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta Selatan: Salemba
Empat, 2018), 56.

39
titipan, kapan pun si penitip menghendaki.
Berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan wadiah,
baik giro wadiah dan tabungan wadiah sifatnya adalah
titipan yang bisa diambil kapan pun oleh penitip tanpa
adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam
bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela
dari pihak bank.
Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam
perbankan syariah adalah wadiah yad-dhamanah dan
biasa disingkat dengan wadiah. Prinsip ini dapat
diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa
giro dan tabungan.
2) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah
Dalam penghimpunan dana dengan prinsip
mudharabah mutlaqah, kedudukan bank syariah
adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola
dana), sedangkan penabung atau deposan adalah
pemilik modal (Shahibul Maal). Selanjutnya, hasil
usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan
nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang
disepakati di muka. Dalam penghimpunan dana
dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan
bank hanya sebagai agen, karena pemilik dana adalah
nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah,
sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan
mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha
dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah
muqayyadah
dengan
nasabah
pembiayaan
mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam
hal ini menerima fee.
Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan penghimpunan
dana bank syariah (tabungan, deposito, dan giro)
dapat menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah.81

81

Ibid., 56-57.

40
b. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah
1. Prinsip Jual-Beli terdiri atas tiga, yaitu murabahah,
salam, dan istishna‟.
a) Jual Beli dengan Skema Murabahah
Jual beli dengan skema murabahah
adalah jual beli dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh
penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan
oleh bank untuk nasabah yang hendak membeli
suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan
tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada
pembiayaan dengan skema murabahah, bank
adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan
barang adalah pembeli. Keuntungan yang
diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah
harga berupa margin atau selisih antara barang
yang dijual oleh bank dengan harga pokok
pembelian barang. Setelah barang diperoleh
nasabah barang tersebut dapat dibayar secara
tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam
jangka waktu yang disepakati.
b) Jual Beli dengan Skema Salam
Jual Beli dengan Skema Salam adalah
jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih
dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan
diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank
untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang
yang bersangkutan kurang memiliki bargaining
owner denga penjual dibanding sekiranya
pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam
skema ini, bank sebagai penjual memperoleh
keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah
dengan harga pokok pembelian barang yang
dilakukan pada pemasok.
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c) Jual Beli dengan Skema Istishna‟
Jual beli dengan skema istishna‟ adalah
jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh
pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk
menyediakan barang atau suatu produk sesuai
dengan spesifikasi yang disyaratan pembeli dan
menjualnya dengan harga yang disepakati. Skema
ini dapat digunakan bank untuk membantu
nasabah yang memerlukan produk konstruksi
seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang
yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup
lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena bank
hanya sebagai penjual, sedang pembuat produk
dilakukan oleh pihak lain, yaitu produsen, bank
biasanya juga melakukan kontrak istishna‟
dengan produsen untuk membeli produk
sebagaimana
diinginkan
oleh
nasabah
pembiayaan. Skema double istishna‟ ini biasa
disebut
dengan
istishna‟
paralel.
Cara
pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran
di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai
jangka waktu akad.82
2. Prinsip Ijarah, Transaksi Ijarah dilandasi adanya
perpindahan manfaat atas suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa (ujroh), tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.83
3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), Prinsip bagi hasil yang
dijalankan oleh bank umum syariah akan memberikan
manfaat untuk menciptakan lebih banyak sumber
daya keuangan untuk usaha kecil dan menengah, dan
tidak membuat orang mendapatkan penghasilan
82
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dengan jalan tidak bekerja, serta mendukung konsep
keadilan dan persamaan hak atas usahanya.
Prinsip ini dibagi menjadi dua, yakni:
a) Musyarakah, adalah akad kerja sama antara bank
umum syariah dengan nasabah untuk suatu usaha
tertentu yang masing-masing pihak memberikan
porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,
sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan
porsi dana masing-masing.
b) Mudharabah, adalah akad kerja sama antara dua
belah pihak atau lebih dimana bank umum syariah
sebagai Shahibul maal mempercayakan sejumlah
modal kepada nasabah sebagai mudharib atau
pengelola dengan suatu perjanjian pembagian
keuntungan.84
B. Pengajuan Hipotesis
1. Kerangka Berpikir
Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan
model pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi.
Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara
teoritis antar variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas
dan terikat.85
Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel X
yaitu Intellectual Capital, dan Islamic Social Reporting yang
akan dihubungkan pengaruhnya terhadap Variabel Y yang
dalam penelitian ini yaitu Social Performance Bank Umum
Syariah di Indonesia Tahun 2010-2020. Berikut kerangka
berpikir dalam penelitian ini:
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Intellectual Capital

Social
Performance
(Y)

(X1)

Islamic Social
Reporting (X2)

Keterangan:
Berpengaruh Secara Parsial
Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
Sumber : Data Diolah (2022)

2. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan
baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan
pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan
data. Hipotesis nihil/nol (H0), yaitu hipotesis yang
menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau
lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau
lebih. Hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis yang
menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih
atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.86
a. Pengaruh
Intellectual
Captial
terhadap
Social
Performance
Intellectual capital adalah sumber daya yang
dimiliki perusahaan berupa sumber daya intelektual, baik
sumber daya manusia, modal organisasi, maupun modal
pelanggan. Intellectual capital yang dikelola baik oleh
perusahaan dapat menciptakan nilai tambah (value added)
86
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bagi perusahaan itu sendiri, atas dasar nilai tambah
tersebut para penyandang dana memberikan nilai tambah
juga kepada perusaaan dengan cara berinvestasi lebih
tinggi sehingga nilai tambah ini juga dapat meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan.87
Peran karyawan sebagai human capital
merupakan aset yang penting bagi keberlangsungan
kinerja perusahaan dan penciptaan value added dapat
memberikan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga
manajemen perlu untuk memberi perhatian khusus dalam
mengelola Intellectual capital. Perusahaan yang memiliki
sumber daya manusia dengan keterampilan dan
kompetensi tinggi dapat dimanfaatkan dan dikelola
dengan baik mampu meningkatkan produktivitas
karyawan dan pemakaian sumber daya atau pengeluaran
akan lebih efektif dan efisien sehingga diperoleh laba
yang maksimal juga.
Hal ini didukung oleh penelitian yang telah
dilakukan oleh Sabri dan Muhammad,88 Dian Luthvita
dan Arnaa Asna89, dan Nova Tri Astuti dan Siti Suharni,
dan menghasilkan penelitian Intellectual capital
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan
perbankan syariah yang diukur dengan ROA. Hal ini
menunjukkan, intellectual capital yang dikelola dengan
baik oleh perusahaan dapat menciptakan nilai tambah
(value added) bagi perusahaan itu sendiri. Atas dasar nilai
tambah tersebut para penyandang dana akan memberikan
nilai tambah juga kepada perusahaan dengan cara
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berinvestasi lebih tinggi. Nilai tambah ini tentunya akan
meningkatkan kinerja perusahaan.90
Namun temuan tersebut berbanding terbalik
dengan hasil yang dilakukan oleh Dwi Yulianan Rahayu,
Tuti Kuniati, dan Sri Wahyuni, bahwa intellectual capital
tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).
91
Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis
sebagai berikut:
H1 : Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap
social performance.
b. Pengaruh Islamic Social Reporting terhadap Social
Performance
Islamic Corporate Social Responsibility adalah
bentuk tanggung jawab perusahaan Perbankan Syariah
terhadap Allah Subhanau wa ta‟ala, masyarakat dan
lingkungan. ICSR dalam kegiatannya bisa mendorong
ekonomi rakyat, hal tersebut dikarenakan dalam
kegiatannya bukan hanya kepentingan pemegang saham
saja, tetapi mempengaruhi lingkungan yang lebih besar
untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan
demikian jika para stakeholder puas maka akan terus
mendukung keberlajutan suatu usaha. Dan pada akhirnya
dukungan stakeholder yang besar maka kinerja suatu
perusahaan perbankan syariah akan tetap bertahan bahkan
berdampak pada peningkatan kinerja.92
Islamic Social Reporting merupakan standar
dalam pelaporan kinerja sosial perusahaan berprinsip
90
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syariah. Indeks ISR lahir serta dikembangkan dengan
dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI.93
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Shabrina et.al.94, Retnaningsih, Hariyanti dan Astuti,
mengemukakan bahwa pertanggungjawaban sosial
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. pada
perusahaan
perbankan.
Hal
ini
menunjukkan,
pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan variabel
yang menunjukkan seberapa besar pertanggungjawaban
sosial perusahaan kepada publik. Dimana setiap agenda
kegiatan dalam ISR mampu membantu perusahaan dalam
menjaga dan memberikan citranya kepada publik. Oleh
karena itu semakin banyak perusahaan mengungkapkan
pertanggungjawaban
sosialnya
diharapkan
akan
mempengaruhi Profitabilitas (ROA). Selain itu penyaluran
dana zakat untuk golongan yang telah ditetapkan oleh
syarat juga turut membangun kepercayaan masyarakat dan
Bank Umum Syariah mendapatkan legitimasi dari
masyararakat.95
H2 : Islamic Social Reporting berpengaruh positif
terhadap Social Performance.
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