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Perbankan syariah di Indonesia kini telah mengalami peningkatan baik 

dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Konsep tanggung jawab sosial tidak lagi hanya berkembang di ekonomi 

konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi islam. Hal ini juga 

menyebabkan perbankan syariah di Indonesia melakukan evaluasi kinerja 

perusahaannya. Islamicity performance index merupakan salah satu metode yang 

dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya dari segi keuangan 

tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian yang 

dilakukan oleh perbankan syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 

berdasarkan Islamicity Performance Index terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan 8 bank umum syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia pada periode tahun 2010-2013. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan tahunan bank umum syariah. Metode analisis 

pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis 

menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Invesment 

vs Non Islamic Invesment dan Islamic Income vs Non Islamic Income tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting perbankan syariah 

pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan, variabel Equitable Distribution Ratio 

dan Director-Employee Welfare Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil secara simultan 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan islamicity performance index 

berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social reporting. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan implementasi prinsip-prinsip syariah akan 

mempengaruhi pengungkapan islamic social reporting pada bank syariah. 


