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ABSTRAK
Perbankan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa,
karena itu kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap bank itu sendiri sangatlah
penting. Disamping itu, perbankan syariah harus meningkatkan kinerja perusahaan
dan memberikan value terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar, agar nilai
perusahaan semakin baik dimata masyarakat, pemegang saham dan juga nasabah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, adakah pengaruh dana
zakat terhadap kinerja Bank Umum Syariah, adakah pengaruh Islamic Corporate
Social Responsibility terhadap kinerja Bank Umum Syariah, bagaimanakah dana
zakat dan Islamic Corporate Social Responsibility dalam perspektif Ekonomi Islam.
Penelitian ini menggunakan Bank Syariah yang terdaftar di Bank Umum
Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dan data yang
digunakan merupakan data sekunder yaitu annual report Bank Umum Syariah periode
2014-2018 yang telah dipublikasikan oleh website resmi masing-masing bank.
Sampel yang digunakan sebanyak 60 laporan keuangan. Uji normalitas dan regresi
logistik digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan SPSS Statistic 17.
Berdasarkan hasil pengamatan data didalam penelitian ini tidak berdistribusi
secara normal, kemampuan variabel independen menunjukan bahwa variabel
dependen (ROE) sebesar 19,8%. Artinya 19,8% variabilitas variabel dependen dapat
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen ZAK dan ICSR, dan sisanya sebesar
80,2% variabilitas variabel dependen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak
dibahas didalam penelitian ini.
Hasil penelitian menujukkan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja bank umum syariah, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)
memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan. Setiap bank telah mengeluarkan zakat dan ICSR nya masing-masing. Hal
ini menjadi letak penting pendistribusian keadilan dari perspektif ekonomi islam
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nilai dasar ekonomi islam yaitu keadilan.
Zakat dan ICSR merupakan perintah yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Tujuan dari syariat Islam adalah maslahah sehingga bisnis adalah upaya untuk
menciptakan masalahah bukan sekedar mencari keuntungan.
Kata kunci: Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Return On Equity
(ROE).
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BAB I
A. Penegasan Judul
Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan
yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan
maknanya. Dari sini kemudian ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis
maksdukan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahpahaman
dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak
terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan,
disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul
"Pengaruh Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)
Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (Study Pada Bank Umum Syariah
Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018)”.
Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut
sebagai berikut:
“Pengaruh” adalah data yang timbul dari suatu (orang atau benda) yang
ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 1
“Zakat Perusahaan” adalah zakat yang dibayar perusahaan dan yang
diterima dari pihak lain untuk disalurkan kembali kepada pihak yang berhak
sesuai dengan hukum syariah. Dalam konteks perbankan syariah, zakat
perusahaan merupakan zakat yang dibayar oleh bank 2,5% dari laba tahunannya.2

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta,2011), h. 58
2
DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, Zakat Dalam Perekonomian Modern,
(Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7

1

2

“Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)” adalah sebuah
konsep Corporate Social Responsibility Islami yang dikembangkan dari Corporate
Social Responsibility konvensional.3
“Kinerja” hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi
tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama
satu periode waktu.4
Dari beberapa penjelasan diatas yang dimaksud dalam judul ini adalah
bagaimana pengaruh zakat dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)
terhadap kinerja perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis menentukan judul tersebut, yaitu :
1. Alasan Objektif
Banyaknya perusahaan-perusahaan yang masih meggunakan
pengungkapan CSR yang dimana pengungkapan itu hanya untuk
perusahaan dagang maupun jasa yang konvensional sehingga konsep CSR
tidak sesuai dengan pandangan Islam, oleh karena hal tersebut penulis
ingin mencari tahu pengaruh dana zakat dan ICSR berdasarkan ISR Index.
Laba atau profit adalah indikator kesuksesan suatu badan usaha
serta merupakan salah satu tujuan yang akan mendorong perusahaan untuk
tetap bertahan dan berkembang lebih lanjut. Suatu perusahaan tidak akan
3

Indrayani, Risna “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)
dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan”, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan
Perpajakan Indonesia, Vol.6 No. 01, (April 2018), h.4
4
Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta,
2011), h.2

3

bertahan dengan jangka waktu yang panjang dan mencapai tujuannya
sebagaimana yang telah direncanakan, apabila perusahaan tidak mampu
menghasilkan laba.
Kinerja perusahaan yang bisa diukur dengan profitabilitas
perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap
perusahaan karena merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan
dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Keterkaitan antara
kinerja perusahaan dan zakat adalah bahwa dengan kinerja yang baik maka
bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama5
2. Alasan Subjektif
a. Pokok bahasan dalam penelitian ini sesuai berdasarkan jurusan peneliti
yakni Akuntansi Syariah
b. Peneliti optimis dapat menyelesaikan penelitian ini karena tersedia
sumber dari literature yang tersedia diperpustakaan atau sumber
lainnya seperti jurnal, buku, artikel,dan data yang diperlukan dari
tempat penelitian yakni bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan.

5

Rika febby Rhamadani, Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan, Jurnal Studia
Islamika, Vol.13 No.2, 2016. h.10

4

C. Latar Belakang Masalah
Kebanyakan perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan, seiring
waktu tujuan tersebut mengalami pergeseran. Tuntutan masyarakat yang
merupakan pihak yang berkepentingan telah mengubah tujuan perusahaan
tersebut. Perusahaan di era modern tidak hanya bertujuan untuk mengejar laba
saja tetapi bagiamana perusahaan bisa memberikan image yang baik kepada
masyarakat untuk keberlangsungan perusahaan. Salah satu kunci mengembangkan
perusahaan adalah dengan kedermawanan perusahaan atau Corporate Social
Responsibility sebagai jantung strategi. 6 Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan tanggung jawab perusahaan di dalam peran serta terhadap lingkungan
dan juga masyarakat.
Kinerja keuangan Bank Syariah, tak semulus Bank Konvensional, menurut
Catatan Biro Riset Info bank (BIRI) Kinerja perbankan syariah tak kunjung
membaik sejak 2012. Pasar yang besar, jika melihat penduduk muslim yang
merupakan terbesar di dunia tak menjamin laju peerkembangan perbankan syariah
cepat. Penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah mayoritas dengan
dukungan kebijakan dari MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah Riba,
tetapi perkembangan perbankan syariah tidak fantastis dari sisi kualitas.
Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk
memberikan keuntungan dari asset, ekuitas, maupun hutang, kinerja perusahaan
merupakan prestasi kerja perusahaan.

6

Didim Hafiduddin, Agar Harta Bertambah Berkah, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2007), h. 213.

5

Zakat merupakan bagian dari konsep CSR yang akan memberikan
panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial disamping
kepentingan perusahaan itu sendiri. Zakat dapat menumbuhkan perasaan cinta
masyarakat terhadap orang yang mengeluakan zakat, hal ini bermakna jika
perusahaan sering memperhatikan lingkungannya akan mendapat perhatian pula
dari masyarakat sehingga perusahaan dalam menjalankan operasional usaha akan
menjadi lebih nyaman. Selain kenyamanan dalam menjalankan usaha, zakat juga
dapat sebagai motivator untuk memperoleh keuntungan atau laba perusahaan.7
Menurut regulasi maupun syariat agama Islam di Indonesia, besarnya
zakat adalah 2,5% dari neraca atau laba perusahaan, yang mana nilai tersebut
dapat dijadikan insentif yang akan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP)
perusahaan pembayar zakat yang bersangkutan. Besarnya tarif zakat telah
diterima secara universal sebesar 2,5% dapat dirujuk pada UU yang mengaturnya
UU 23/2011 pasal 22 dan 23 ayat (2), maupun buku-buku referensi lain seperti
fikih zakat oleh Yusuf Qardhawi (1969) dan sebagainya. Namun sayangnya,
implementasi zakat perusahaan itu sendiri belum optimal dijalankan secara
konsisten, khususnya di sektor perbankan syariah di Indonesia. Padahal bank
syariah dengan embel-embel syariahnya lekat sekali dengan syariat ini sebagai
pelopor gerakan berzakat dari perusahaan.8
Berdasarkan data yang diamati pada 5 tahun terakhir (2014 s.d 2018),
potensi zakat dari bank syariah di Indonesia dapat mencapai kisaran angka 24
7

Muhamad Bahrul Ilmi, Pengaruh Zakat sebagai Tanggungjawab Sosial
Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dalam
Jurnal Graduasi,Vol.26. h.2
8
Ibid, h.2
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hingga 94 miliar rupiah (tabel 1.1). Namun sayangnya, nilai tersebut masih berupa
potensi, sebab ditemukan pula bahwa tidak semua bank membayar kewajiban
zakatnya (tabel 1.2).
Tabel 1.1
Potensi Zakat Bank Syariah Di Indonesia
Kode
Thn
Bank
berdiri
BMI
1992
BSM
1999
BMS
2004
BRIS
2008
BSB
2008
BNIS
2010
BJBS
2010
BCAS
2010
BVS
2010
MSI
2010
PBS
2009
BTPNS
2014
BAS
1958
BNTBS
TOTAL

2,5% dari Laba Sebelum Pajak (dalam „000.000‟)
2014
2015
2016
2017
2.417
2.750
598
384
319
5.503
857
437
(rugi)
1.915
2.454
3.110
13.036
6.553
34.184

2.722
9.353
429
4.226
1.016
7.694
398
797
(rugi)
(rugi)
1.932
6.261
13.883
7.353
56.064

2.911
10.867
3.776
5.965
1.195
9.329
(rugi)
1.231
(rugi)
(rugi)
711
13.893
12.641
7.706
70.225

1.506
12.176
2.473
3.773
33
10.218
(rugi)
1.554
152
1787
(rugi)
22.717
13.317
5.653
75.359

2018
1.145
20.393
1.557
3.787
38
13.755
927
1.809
158
(rugi)
535
32.475
13.507
3.983
94.069

Sumber: Data sekunder diolah.
Tabel 1.2
Realisasi Zakat Bank Syariah di Indonesia
Kode 1
bayar
zakat

Kode
Bank
BSM
BMS
BNIS
BRIS
BMI
PBS
BNTBS
BCAS
BSB
MSI
BVS
BJBS
BTPNS

2014
1
1
1
1
1
1
1*
0
0
0
0
0
0

Kode 0 tidak
bayar zakat

2015
1
1
1
1
1
1
1*
0
0
0
0
0
0

2016
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

2017

2018

Predikat

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
0
1*
0
0
0
0
0
0

Sangat tertib
Sangat tertib
Sangat tertib
Sangat tertib
Tertib
Belum tertib
Belum tertib
Tidak tertib
Tidak tertib
Tidak tertib
Tidak tertib
Tidak tertib
Tidak tertib
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BAS

0

0

0

0

0

Tidak tertib

Ket:

*:membayar, namun berbeda secara material dengan porsi
zakat 2,5%
Sumber: Data sekunder diolah.
Berdasarkan tabel 1.1 pada halaman sebelumnya, dapat dilihat bahwa

kemampuan setiap bank syariah dalam mencetak keuntungan cukup baik. Di mana
nilai zakat untuk setiap bank mencapai ratusan juta sampai puluhan miliar rupiah
jika dihitung 2,5% berdasarkan laba sebelum pajaknya. Hal ini menandakan
bahwa potensi zakat dari bank syariah saja cukup besar jika dimanfaatkan untuk
kegiatan sosial seperti CSR.
Berdasarkan tabel 1.2 pada halam sebelumnya juga dapat diambil
kesimpulan bahwa implementasi zakat perusahaan baru terlaksana pada 5 bank
syariah, sedangkan dan sisanya sebanyak 9 bank syariah belum melaksanakan
kewajiban zakat. Predikat yang peniliti berikan sebagai penanda keseriusan bank
dalam membayar zakat “Sangat Tertib” berarti bank membyayar zakat dengan
porsi yang sesuai. “Tertib” berarti bank membayar zakat dengan jumblah yang
sedikit berbeda (namun tidak material) dengan porsi seharusnya. “Belum tertib”
berarti baru memulai untuk membayar kewajiban berzakat. Sedangkan kode 1*
(satu dan tanda bintang) peneliti berikan untuk menandakan bahwa bank
membayar zakat namun dengan jumblah yang secara material berbeda dengan
porsi zakat seharusnya, di mana dalam prinsip syariah jumblah tersebut bukan
zakat melainkan lebih seperti santunan atau infak dan sedekah dalam Islam.
Misal: kewajiban berzakat 1 miliar rupiah, hanya dibayar 2 juta rupiah.
Jika pengelolaan zakat dilakukan dengan transparan dan bertanggung
jawab, maka banyak persoalan ekonomi dan social dalam masyarakat dapat

8

terpecahkan. Zakat yang diwajibkan atas badan usaha bukan untuk membebani
badan usaha dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut
Undang-Undang No 17 tahun 2000, tentang pajak penghasilan, pasal 4 ayat 3
“pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi
pihak yang mengeluartkan zakat”. Dengan peraturan

ini diharapkan kondisi

keuangan tiap badan usaha pembayar zakat tidak terbebani secara berlebihan..
Ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan yaitu analisis rasio
keuangan. Rasio keuangan yang sering dipakai untuk mengukur kinerja yaitu
profit margin, return on assets (ROA), return on investmen (ROI), return on
equity, dan return on sales (ROS).9 Untuk meningkatkan kinerja juga dipengaruhi
oleh reputasi perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan juga melakukan
kegiatan sosial, antara lain melalui program Corporate Social Responsibility
(CSR), penyaluran dana zakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam
penelitian ini, peneliti memilih ROE yang digunakan sebagai ukuran kinerja
perusahaan. Alasan dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat
dibutuhkan bagi lancarnya kegiatan perekonomian. Serta lebih dikhususkan pada
perbankan syariah karena penelitian tentang kinerja keuangan bank syariah masih
jarang dilakukan.
Berkembangnya perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik,
dilihat dari jumblah bank syariah di Indonesia yang yang makin meningkat tahun
demi tahun. Meningkatnya bank umum syariah di Indonesia menunjukan potensi
perbankan syariah di Indonesia sangat positif dan akan meningkatkan jumblah
9

David Sukardi Kodrat dan Christian Hadinata, Manajemen Keuangan Based
On Empirical Research, (Yogyakart: Graha Ilmu, 2009) h. 251
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wajib zakat perusahaan. Undang-Undang No 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan
Zakat, Pasal 11 Ayat 2 Poin B dinyatakan bahwa “Perdagangan dan perusahaan
merupakan harta yang dikenakan zakat”
Tanggung

jawab

sosial

perusahaan

dapat

digambarkan

sebagai

ketersediaan informasi keuangan ataupun non-keuangan yang berkaitan dengan
interaksi organisasi degan lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial nya, yang
dibuat dalam laporam tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. Islam telah
mengarahkan setiap fase kehidupan manusia seperti bisnis, spiritualis, bisnis, dan
keadilan dalam kehidupan sosial. Sedangkan syariah diartikan sebagai etika dan
nilai-nilai yang mencakup semua aspek kehidupan manusia yang meliputi
personal, sosial, ekonomi, politik dan intelektual serta mekanisme yang penting
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Sehubungan dengan hal itu,
merupakan hal yang wajar jika penerapan hukum syariah menjadi dasar pendirian
berbagai

perusahaan

syariah

maupun

konvensional.

Saat ini Islamic Corporate Social Responsibility merupakan tema yang
banyak dibicarakan tidak hanya di negara yang penduduknya mayoritas muslim,
tetapi telah menjadi objek utama pada penelitian di berbagai negara termasuk
negara yang penduduknya menganut kepercayaan lain dan tidak menjalankan
hukum syariah sebagai dasar etika dalam bisnis. Di Indonesia Undang-undang
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tertuang dalam UU PT No. 40 tahun
2007 pasal 74 ayat 1 dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan proses pengkomunikasian
dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap
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kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara
keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan
sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan
interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat
dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah . Islam
memberikan konsep hidup yang lengkap, mengarahkan setiap fase kehidupan
manusia termasuk spiritualitas, bisnis, dan keadilan dalam kehidupan sosial.
Sedangkan syariah merupakan sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup semua
aspek kehidupan manusia meliputi personal, sosial, politik, ekonomi dan
intelektual serta mekanisme yang penting untuk menyesuaikan diri dengan
perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut, merupakan hal yang wajar jika
penerapan hukum syariah menjadi dasar pendirian berbagai perusahaan khususnya
bank syariah.
Terdapat pendapat lain bahwa CSR merupakan upaya untuk meningkatkan
citra korporasi dengan menghadirkannya sebagai tindakan manusiawi, penuh
kebajikan, dan bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga dapat dirasakan
sebagai masker untuk mengejar keuntungan dan kekuasaan tanpa hambatan.
Selain itu, penerapan CSR dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan, dimana investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan
yang melakukan aktivitas CSR. Karena bagi investor, perusahaan yang melakukan
aktivitas CSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan
yang tidak, sehingga kedepannya perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja
keuangannya. Teori tersebut terasa kurang menekankan nilai sosial dan lebih
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menekankan pada nilai materialistik, meskipun setiap manusia memiliki hak
dalam menentukan pilihan dan tujuan bisnisnya. Mereka juga meramalkan bahwa
dengan berkomunikasi secara efektif tentang sosial, kontribusi lingkungan dan
ekonomi, mereka dapat memperkuat merek, meningkatkan reputasi perusahaan
dengan pelanggan dan pemasok, serta menarik dan mempertahankan tenaga kerja
yang berkomitmen dan terampil. Memang literatur yang ada menegaskan bahwa
komitmen untuk CSR pada saatnya akan mengakibatkan kinerja yang lebih baik
dalam hal profitabilitas, daya saing dan manajemen risiko.10
Zakat perusahaan yang disalurkan sebagai bentuk ICSR akan menjadikan
sinyal atau alat promosi untuk menarik simpati dan dukungan dari share holder.
Dengan demikian pengungkapan zakat dan ICSR yang dilakukan secara
berkelanjutan dan konsisten akan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap
bank, oleh karena itu peneliti mengambil asumsi bahwa zakat dan ICSR berkaitan
dengan kinerja perusahaan.
Adapun alasan penelitian ini memilih bank syariah di Indonesia
dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai
pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Saat ini di Indonesia
sedang gencar pula dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan
syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat
terhadap perbankan syariah dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap nilainilai syariah yang menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah dibanding
10

Johan Arifin, Eke Ayu Wardhani, Islamic Corporate Social Responsibility
Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia
(Juni 2016) Vol 20, No.1, h.1
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sistem konvensional. Penelitian ini dilakukan untuk melihat adakah pengaruh
dilakukannya Zakat dan Islamic Corporate Social Responsibility pada bank
syariah di Indonesia terhadap peningkatan minat masyarakat pada bank syariah
dilihat dari profitabilitas bank syariah. Penelitian ini juga lebih up to date dengan
melihat laporan keuangan 4 tahun terakhir yaitu 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018
pada bank-bank syariah di Indonesia.
Hal yang membedakan antara penelitian sekarang dan sebelumnya
diantaranya, penelitian Riswati pada variabel independen menggunakan variabel
kinerja lingkungan dan mengunakan ROE sebagai variabel intervening, sedangkan
peneliti saat ini menambahkan zakat sebagai variabel independen yang pada
peneliti sebelumnya menggunakan kinerja lingkungan. Dan penelitian Riswati
melakukan penelitian pada tahun

pada tahun 2011 -2015, Peneliti sekarang

menggunakan tahun 2014-2018. Penelitian ini penting diteliti karena zakat
membawa hal baik untuk usaha Bank Umum Syariah, dan memberian referensi
agar perusahaan-perusahaan sadar akan kewajibannya membayar zakat dan juga
melaksankan kegiatan ICSR.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian

dengan

judul ”Pengaruh Zakat Dan Islamic Corporate Social

Responsibility (ICSR) Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (Study Pada
Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode
2014-2018)”
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D. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan sejauh mana hasil penelitian dapat
diambil manfaat untuk kepentingan selanjutnya, maka perlu adanya sebuah
pembatas masalah. Adapaun batasan masalah didalam penelitian ini anatara lain:
1. Objek penelitian ini hanyalah perbankan syariah yang terdaftar di
dalam kategori Bank Umum Syariah (BUS)
2. Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
3. Yang dimaksud dengan zakat adalah dana zakat yang telah
dialokasikan oleh Bank Umum Syariah yang besaran zakatnya
tercantum dalam laporan keuangan khususnya dalam Laporan Sumber
dan Penggunaan Dana Zakat.
4. Pengungkapan Corporate Social Responsibility akan mengacu pada
index yang berlaku di Islamic Social Reporting (ISR).
5. Pada penelitian ini indikator profitabilitas diukur dengan Return On
Equity (ROE).
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan
dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Zakat berpengaruh terhadap kenaikan kinerja bank syariah di
Indonesia?
2. Apakah ICSR berpengaruh terhadap kenaikan kinerja bank syariah di
Indonesia?
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3. Bagaimana zakat dan ICSR terhadap Kinerja bank syariah dalam
perspektif Ekonomi Islam?
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah:
a. Menganalisis pengaruh Zakat terhadap kinerja bank syariah di
Indonesia
b. Menganalisis pengaruh ICSR terhadap kinerja bank syariah di
Indonesia
c. Mengetahui bagaimana zakat dan ICSR terhadap kinerja bank
syariah dalam perspektif Ekonomi Islam
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
diantaranya:
1. Bagi akademisi:
a. Memberi pengetahuan mengenai kewajiban dan manfaat
zakat peusahaan bagi perusahaan;
b. Memberi pengetahuan mengenai konsep pengungkapan
ICSR dan manfaatnya bagi perusahaan;
c. Memberi pengetahuan mengenai bagaimana zakat dan ICSR
dapat mebedakan kinerja perusahaan dari pesaingnya;
d. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
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2. Bagi praktisi
a.

Sebagai

bahan

pertimbangan

bagi

regulator

dalam

memperbaiki peraturan perundang-undangan zakat bagi
perusahaan;
b.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Pengawas Syariah
(DPS), praktisi manajemen, dan pemilik perusahaan syariah
mengenai faktor faktor yang perlu diperhatikan dalam
menjalankan tanggung jawab sosial korporat (CSR) yang
sesuai dengan prinsip syariah.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Signalling Theory
Teori ini digunakan untuk menjelaskan tujuan diungkapkannya corporate
sosial responsibility bagi perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa pengungkapan
yang lebih informatif dan terbuka bertujuan untuk memberikan sinyal atau
mempromosikan sesuatu dari perusahaan, sehingga orang-orang akan menilai
perusahaan lebih baik dari perusahaan lainnya. Teori ini selaras dengan Kinerja
Perusahaan, dimana teori ini memberikan kondisi keuangan kepada investor.
Menurut Drever et al, signalling theory memandang bahwa pengungkapan
yang informatif dapat membawa perusahaan pada nilai yang lebih baik. Hal
tersebut tentunya menjadi motivasi bagi perusahaan besar dalam mengungkapkan
inisiatif corporate social responsibility, dengan harapan perusahaan menerima
respon yang baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaannya di pasar 11
Signaling Theory dalam hubungannya dengan CSR yaitu menjelaskan
bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen
(agent) disampaikan kepada pemilik modal (principle). Penyampaian laporan
keuangan ini dapat dianggap sebagai sinyal, yang berarti bahwa apakah karyawan
telah berbuat sesuai dengan pekerjaannya serta apakah telah melaksanakan
kegiatan-kegiatan sosial yang memberi manfaat tentunya kepada perusahaan dan
lingkungan sekitar. Teori sinyal juga memprediksikan bahwa pengumuman efek
pada harga saham dan kenaikan deviden adalah positif. Signaling Theory sendiri
11

Indrayani, Risna, Loc.Cit, h.3

17

menyatakan dimana sebuah informasi perusahaan hendaknya juga dapat
diberitakan kepada pihak eksternal seperti pemberitahuan laporan keuangan
sehingga terjadi asimetri informasi antara perusahaan dan masyarakat.
Pelaksanaan CSR berkaitan erat dengan yang namanya keselarasan informasi.
Artinya perusahaan dalam hal ini melaporkan kinerjanya dari hasil laporan yang
dipublikasikan. Laporan yang dihasilkan tersebut harus sesuai dengan kenyataan,
maka informasi yang didapat masyarakat akan sesuai dengan yang dimiliki
perusahaan. Jadi hal terpenting dalam teori ini adalah keselarasan informasi yang
disampaikan dan yang diterima agar informasi yang disampaikan dapat dipastikan
suatu kebenarannya. Dalam hal ini manajeman mempunyai peranan penting dalam
menghubungkan antar atasan dan bawahan dalam memberikan suatu informasi
baik yang bersifat intern dan eksternal perusahaan.12
B. Sharia Entreprise Theory
Perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang didalamnya melibatkan
banyak pihak untuk mencapai tujuannya. Untuk itu akuntabilitas perusahaan
terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam perusahaan sangat
dibutuhkan. Sharia enterprise theory merupakan konsep teoritis yang mampu
memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang
menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan stakeholders
pada perusahaan syariah.13

12

I Gede Aditya Pramana, I Ketut Yadnyana, “Pengaruh Corporate Social
Responsibilty Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur”, E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana, Vol.16.3 (September 2016), h.7
13
Triwuyono, Akuntansi Syariah Perspektif, Metodelogi dan Teori, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2015), h. 355.
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Dalam sharia enterprise theory yang berlaku adalah Allah SWT sebagai
sumber amanah utama. Karena dia adalah pemilik tunggal dan mutlak, sedangkan
sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah
dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan
dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oeh Sang Pemberi Amanah. 14
Menurut sharia enterprise theory, manusia adalah Khalifatul fil Ardh yang
membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh
manusia dan alam.15 Pada prinsipnya sharia enterprise theory memberikan bentuk
pertanggung jawaban utamanya kepada Allah SWT (vertikal), yang kemudian
dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia
dan lingkungan alam.16
Namun demikian, alam tidak menghendaki kesejahteraan dari perusahaan
dalam bentuk sebagaimana yang diinginkan manusia. Akan tetapi, kesejahteran
alam itu wujud dalam menunjukan keprihatinan pihak perusahaan terhadap
kelestarian alam dengan menganjurkan program pencegahan pencemaran dan
sebagainya. Hal tersebut yang menjadikan sharia enterprise theory untuk
mewujudkan nilai keadilan dan lingkungan alam.17
Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholders tertinggi, maka tali
penghubung agar perlakuan syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan
kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Stakeholder kedua dari

14

Ibid, h.356.
Ibid, h.357.
16
Ibid, h.358.
17
Ibid, h.258.
15
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sharia enterprise theory adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua
kelompok, yaitu direct stakeholders dan indirect stakeholders.
Teori ini digunakan untuk memahami stakeholder perusahaan dalam
perspektif agama Islam. Teori ini menyatakan bahwa stakeholder perusahaan
tidak hanya manusia dan alam disekitarnya, tetapi juga Tuhan. Tuhan adalah pusat
pertanggungjawaban terakhir dari segala aktivitas di dunia. Oleh karena itu,
urgensi CSR dalam perspektif teori ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
manusia atas semua yang telah diberikan oleh Tuhannya, agar kelak manusia
dapat kembali kepada Tuhannya dalam keadaan yang fitrah. Menurut Khursid et
al. (2014), manusia akan memikul tanggung jawab dari perbuatannya masingmasing di hari akhir sebagaimana yang disebutkan Al Quran dalam surat Al Israa
(17:13-14):

           
          
Artinya: “Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal
perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami
keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab
terhadapmu”.18

18

Ichwan Sidiq, Reskino, “Pengaruh Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan
Kinerja” Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016, h.5
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C. Zakat
Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah,
tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti
aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumblah
dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang orang yang berhak.
Berdasarkan

pengertian

tersebut

maka

zakat

tidaklah

sama

dengan

donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela.
Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang harus
ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak dapat memilih untuk
membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang
harus dizakatkan, batasaan harta yang terkena zakat, demikian juga cara
perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakatun telat diatur oleh
Allah SWT dah Rasul-Nya.
Terdapat dua jenis zakat, yaitu:
1.

Zakat jiwa/zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap
muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih
utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri karena jika dibayarkan
setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah, bukan zakat fitrah.

2. Zakat harta, yaitu zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak
tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil
laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja
(profesi) yang masing masing memiliki perhitungan masing-masing.
Seiring perkembangan zaman, jenis objek pajak terus berkembang.
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Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk
menentukan harta objek zakat yang belum dikenal dizaman
Rasulullah. Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak
memberikan tambahan harta sebagai objek zakat. Para ulama juga
mengatakan bahwa sektor ekonomi modern juga merupakan objek
zakat yang potensial, seperti penghasilan yang diperoleh dari profesi,
peternakan ayam, perkebunan, usaha properti, dan surat-surat berharga
seperti saham.
Zakat perusahaan adalah zakat yang dibayar perusahaan dan yang diterima
dari pihak lain untuk disalurkan kembali kepada pihak yang berhak sesuai dengan
hukum syariah. Dalam konteks perbankan syariah, zakat perusahaan merupakan
zakat yang dibayar oleh bank 2,5% dari laba tahunannya. Beberapa sumber dana
zakat yang didayagunakan oleh perbankan syariah adalah zakat perusahaan, zakat
pegawai bank, dan zakat yang berasal dari luar pegawai bank; seperti nasabah.
Pengenaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dari nilai
neraca atau kedua dari nilai laba. Berdasarkan nilai neraca, zakat dikenakan atas
nilai aset lancar bersih setelah dikurangi dengan kewajiban jatuh tempo (pasal 12
PMA 52/2014). Berdasarkan nilai laba, zakat dikenakan dari laba sebelum pajak,
karena dalam kaitannya dengan pajak zakat dapat digunakan sebagai pengurang
penghasilan kena pajak (pasal 23 ayat (2) UU 23/2011). Pada umumnya
penggunaan cara kedua lebih umum digunakan, sehingga informasi pemotongan
zakat perusahaan pada bank syariah dapat dilihat pada laporan laba rugi.
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zakat perusahaan didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para
ahli fikih. Oleh sebab itu, zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik.
Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir
sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan dibidang barang (hasil
industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.19
Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus
dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungan,
karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran
maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Zakat menurut Q.S alTaubah (2): 60:

      
       
          

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah
Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”
Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Taubah (9): 103:
19

Any Eliza, Current Cost Accounting Sebagai Dasar Penilaian Zakat
Perusahaan Dan Perbedannya Dengan Historical Cost Accounting, (Lampung: Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014)
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Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha
Mengetahui”
Beberapa hikmah dari pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat dapat
mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq
mulia, murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi), dan mengikis sifat
bakhil dan serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas
dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban masyarakat. zakat merupakan komponen
pengungkapan sosial laporan keuangan (Corporate Social Responsibility), artinya
zakat merupakan salah satu konsep tanggung jawab sosial yang sangat melekat
dalam kegiatan perusahaan syariah, dimana dalam menjalankan operasional
perusahaan syariah tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang
ditargetkan oleh manajemen dalam jangka pendek atau jangka panjang, akan
tetapi semua aspek baik eksternal maupun internal perusahaan perlu
diperhatikan.20

20

Bahrul Ilmi, Loc.Cit., h.3
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D. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)
Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah sebuah konsep
Corporate Social Responsibility Islami yang dikembangkan dari Corporate Social
Responsibility konvensional. Ajaran dalam Islam selama ini telah memiliki
konsep amal/filantropi yang mana identik dengan konsep filantropi dalam
konvensional. Hal ini terlihat dari ajaran untuk berzakat, berinfak, bersedekah,
memberi makan orang miskin, tidak berbuat kerusakan, serta memberikan
pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (qard).
Definisi CSR yang masih beragam, masih sangat bergantung pada
bagaimana seseorang menangkap inti dari konsep yang disampaikan. Sebagian
besar orang mungkin akan mengaitkan konsep CSR dengan teori stakeholder dari
Freeman pada tahun 1984, atau sebagian akan mengartikan dengan konsep CSR
sosial people-planet-profit Elkington pada tahun 1998, atau sebagian akan
mengartikan CSR dengan konsep yang dinyatakan oleh Carroll pada tahun 1979,
dengan empat dimensi CSRnya: ekonomi, legal, etikal, dan filantropi. Bila
diambil kesimpulan CSR konvensional berarti sebuah praktik filantropi
perusahaan, yang bertujuan untuk memuaskan harapan dari para stakeholder
(manusia, alam, dan pemegang saham) demi keberlangsungan hidup perusahaan
yang berkelanjutan.
Sedangkan ICSR memiliki definisinya yang kurang lebih sama, karena
keduanya sama-sama memiliki landasan moral untuk tujuan kemanusiaan, yang
membedakan

ICSR

memiliki

alasan

spiritual

dalam

menjalankan

pertanggungjawaban sosialnya. Hal ini cukup logis karena konsep beramal yang
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dijalankan oleh setiap orang Islam bertujuan untuk mempertanggungjawabkan
harta

yang dimilikinya

kepada Tuhan. Sehingga

dalam

ICSR sangat

memperhatikan betul kehalalan sumber dana dan tata cara membelanjakannya
untuk aktivitas sosial. Sebagai contoh dalam berzakat. Di satu sisi zakat adalah
kewajiban, di sisi lain zakat juga memiliki nilai sosial, namun zakat tidak
diperbolehkan dari sumber yang haram, melainkan harus dari sumber yang halal.
Begitu pula dalam hal pinjaman (qard). Memberi pinjaman adalah sebuah
kebaikan yang juga memiliki nilai spiritual, namun pinjaman tidak boleh
dilakukan atas dasar ingin menerima imbalan, karena akan berujung pada riba
yang diharamkan menurut agama.
Maka sampai pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa ICSR adalah CSR
yang dikembangkan dengan nilai-nilai keislaman. Perbedaannya dengan CSR
konvensional

hanya

terletak

pada

adanya

dimensi

spiritual

yang

menyeimbangkannya, sehingga sangat memperhatikan kehalalan dana dan
kesesuaiannya dengan tata cara dalam syariah.
Islamic Corporate Social Responsibility merupakan konsep tanggung
jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam,
dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Quran dan
hadits. Menurut Wahyuddin, Islamic Corporate Social Responsibility merupakan
sebuah sistem sosial dalam pembagian kekayaan berdasarkan kepada cara hidup
dan hubungan kemanusiaan yang terjalin antara sesama umat Islam, dan juga
antara umat Islam dengan golongan bukan Islam (Hablun Min al-Nas).21

21

Indrayani, Loc.Cit., h.4
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Tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan CSR yang didengungkan
dalam UN Global Compact (hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti
korupsi), justru ajaran Islam lebih maju karena memiliki kodifikasi etik dan
mekanisme yang jelas, jauh sebelum konsep CSR ada.
Penelitian sebelumnya mengenai Islamic CSR telah dilakukan oleh
Khursid et al. (2014). Penelitiannya mencoba membangun sebuah dimensi baru
CSR dalam perspektif Islam, dengan memperbaiki konsep CSR oleh Carroll pada
tahun 1979 yang berdimensi ekonomi, legal, etikal, dan filantropi. Hasil
penelitiannya menyatakan bahwa Islamic CSR meliputi dimensi ekonomi islam,
legal islam, etika islam, dan filantropi islam. 22
Melihat pentingnya Islamic Corporate Social Responsibility, diharapkan
organisasi dalam Islam lebih selektif terdahap pemilihan anggota manajemen dan
dewan dalam menentukan kualifikasi tertentu dan keyakinan agama dalam
melaksanakan inisiatif pengungkapan ICSR. Corporate Social Responsibility
merupakan pendekatan untuk mengatasi problem ekonomi, sosial dan isu
lingkungan dengan cara yang menguntungkan bagi individual dan masyarakat.
Selama decade terakhir, banyak Negara yang mengembangkan konsep ini untuk
menangani masalah kemiskinan, pengangguran, polusi dan masalah-masalah
sosial lainnya. Krisis keuangan telah menarik perhatian luas untuk sosial dan
ekonomi di bidang keuangan dan perbankan. Selanjutnya, telah disepakati bahwa
kurangnya etika dan moralitas bisnis yang rendah memiliki konsekuensi
damageable yang tidak hanya terjadi pada keuangan saja, tetapi juga sosial dan
22

Ichwan Sidiq, Reskino, Pengaruh Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan
Kinerja, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung: 2016, h.15
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lingkungan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip-prinsip Islam diharpkan mampu mencerminkan tujuan Islam
dalam bidang ekonomi sosial dan harus menggabungkan kedua keuntungan dan
tanggung jawab sosial kedalam tujuan mereka, karena mereka seharusnya
memiliki identitas etika.
Seluruh pelaksaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh
perusahaan

akan

disosialisaikan

kepada

publik

salah

satunya

melalui

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (annual report) memberikan
gambaran tentang kinerja perusahaan secara komprehensif baik mengenai
informasi keuangan maupun non-keuangan yang perlu diketahui oleh para
pemegang saham, calon investor, pemerintah bahkan masyarakat. Oleh karena itu,
pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan
menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi
pada perusahaan yang bersangkutan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk
melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempengaruhi komunitas, yang
mana dapat ditentukan dan dijelaskan atau diukur, dan penting bagi perusahaan
dalam lingkungan sosialnya.
Meskipun ICSR dapat meingkatkan kinerja perusahaan seperti pada
penelitian Arshad et al. (2012). Tetapi tujuan pemangku kepentingan di dalam
perusahaan ataupun bank berbasis Syariah diharapkan tidak hanya mengejar
keuntungan semata, namun merupakan realisasi murni sebagai khalifah yang
bertanggung jawab dimuka bumi.
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E. Kinerja Perusahaan
Kinerja metrupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan
sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat
dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Sedagkan
kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.
Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi
tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama
satu periode.23
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat
dengan tujuan stategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan
kontribusi ekonomi.24
Kinerja merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsifungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu. 25
Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang.
Pengertian menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan
paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu Whitmore mengemukakan
pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambarnya tanggung
jawab yang besar dari pekerjaan seseorang. 26
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau
program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi. Pelaporan kinerja adalah refleksi kewajiban untuk mempresentasikan
23

Irham Fahmi, Manajemen Kinerja, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2
Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta, Rajawali Pers), h.15
25
Rakhmat, Teori Administarsi dan Manajemen Publik, (Jakarta, Pustaka Arif,
2009), h.180
26
Ibid., h.59
24
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dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan semua sumber daya yang perlu
dipertanggungjawabkan.27 Kinerja sangat dibutukan untuk mengetahui dan
mengevaluasi tingkat keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan
oleh perusahaan. Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas
pelaksanaan suatu kegiatan operasional.
Penilaian kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan
tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan
atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, perusahaan tersebut perlu memiliki
suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam
periode waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja sebagai gambaran pencapaian
hasil pelaksanaan suatu kegiatan operasional merupakan hal yang penting dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk
refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas dan
sumber daya yang telah dipakai, dicapai dan dilakukan perusahaan tersebut.
Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang
ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka
lainnya.28

Analisis

rasio

keuangan

merupakan

analisis

dengan

jalan

membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya. 29 Untuk menilai
apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai bukan sesuatu yang mudah

27

Prasetyo Widyo Iswara, Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan,
Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Vol.2 No.2 2014, h.3
28
Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1, (Jakarta: Erlangga, 2013),
h.189.
29
Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011),
h.242.
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dilakukan. Kinerja perusahaan secara umum biasanya akan direpresentasikan
dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu
investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka
membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan
prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Melalui penilaian kinerja,
maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya. Metode
perhitungan kinerja perusahaan yang digunakan peneliti adalah:
a. Return On Equity (ROE)
ROE merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam
pengambilan

keputusan

investasi.

Semakin

tinggi

ROE

mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan dana investor
secara efektif.
Dalam dunia perbankan, kinerja diukur menggunakan indeks
komposit tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan BI No.
9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 3, penilaian tingkat
kesehatan bank syariah terdiri dari 6 komponen, yaitu: Capital, Assets,
Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk, atau
sering disingkat dengan CAMELS. Seiring dengan proses perpindahan
wewenang Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
peraturannya hanya menjadi 4 komponen, yakni risk profile, good
corporate governance, earnings, dan capital
8/POJK.03/2014).

(pasal 6 POJK No.
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Metode-metode

dalam

peraturan-peraturan

tersebut

dapat

dijelaskan sebagai berikut:
a. Berdasarkan PBI No. 9/1/PBI/2007:
1) Permodalan (Capital), mengukur kecukupan, proyeksi kedepan,
dan kemampuan modal meng-cover risiko, serta kemampuan
memelihara penambahan modal yang berasal dari keuntungan
dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Permodalan bank umumnya dapat diukur dari Capital Adequacy
Ratio (CAR).
2) Kualitas Aset (Assets), menilai kualitas dari aktiva produktif,
perkembangan

kualitas

aktiva

produktif

bermasalah,

serta

kecukupan kebijakan internal dalam menangani aktiva produktif
bermasalah. Kualitas aset bank umumnya dapat diukur dari nonPerforming Loan (NPL) atau non-Performing Financing (NPF).
3) Managemen (Management), mengukur kualitas manajemen umum,
penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada bagian ini biasanya
manajemen menilai sendiri (self-assessment) kualitas manajemen
umum dan manajemen risikonya.
4) Profitabilitas (Earning/Profitability), profitabilitas atau rentabilitas
mengukur

kemampuan

bank

dalam

menghasilkan

laba,

kemampuan laba mendukung ekspansi, dan menutup risiko, serta
tingkat efisiensi. Pada bagian ini umumnya dapat diukur dari nilai
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return on equity (ROE), return on assets (ROA), dan net interest
margin (NIM).
5) Likuiditas (Liquidity), mengukur kemampuan bank memenuhi
kewajiban

jangka

pendeknya,

potensi

maturity

mismatch,

kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses terhadap sumber
pendanaan, dan stabilitas pendanaan. Bagian ini umumnya dapat
dilihat pada debt to equity ratio (DER), perbandingan aset lancar
terhadap kewajiban lancar, dan debt to assets ratio (DAR).
6) Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risk),
mengukur kemampuan modal bank dalam meng-cover potensi
kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, dan kecukupan manajemen
bank dalam mengelola risiko pasar. Penilaian ini umumnya
dilakukan oleh BI atau OJK sebagai otoritas pengawas perbankan.

b. Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014:
1) Profil Risiko (Risk Profile), mengukur risiko inheren dan
kecukupan manajemen risiko bank terhadap 10 risiko, yaitu risiko
kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko
hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko
imbal hasil, dan risiko investasi. Berdasarkan isi undang-undang
kesepuluh risiko tersebut dinilai sendiri oleh manajemen bank atau
dalam hal ini dilakukan secara self-assessment.
2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance),
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mengukur pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance.
Berdasarkan isi undang-undang, penilaian ini juga dilakukan
sendiri oleh manajemen bank.
3) Profitabilitas (Earnings), mengukur kinerja bank menghasilkan dan
mempertahankan kemampuan menghasilkan labanya. Sama seperti
peraturan sebelumnya, bagian ini dapat dilihat dari nilai seperti:
return on equity (ROE), return on assets (ROA), dan net interest
margin (NIM).
4) Permodalan (Capital), menilai tingkat kecukupan permodalan dan
pengelolaan permodalan oleh bank. Sama dengan pengukuran
berdasarkan undang-undang sebelumnya, bagian ini umumnya
dapat dilihat dari nilai rasio kecukupan modal bank atau capital
adequacy ratio (CAR), yang mengukur perbandingan modal antara
modal sendiri dengan modal yang berasal dari pihak lain.

F. Kinerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam
melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi
dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. Biasanya
orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan
sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak
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produktif atau ber performance rendah.30
Kinerja dalam islam bukanlah semata-mata merujuk hanya kepada
mencari rezeki untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga dengan menghabiskan
waktu siang dan malam, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup
segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan
keberkahan bagi kita pribadi, keluarga, masyarakat dan juga negara. Dalam AlQuran menjelaskan tentang kinerja dalam Islam, sebagaimana dalam surat AlQashash ayat 77:

           

              

   

Artinya:“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.”

30

Moh As’ad, Psikologi Industri, PT. Rineka Cipta, Edisi ke empat. Jakarta,
1991, hlm 48
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Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik
Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena
pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang
akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan
ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.
Di dalam ayat Al-Ahqaf: 19 sebagaimana d tulis didalam motto, telah
dijelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia
berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang
melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula
bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya
dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.
Kinerja dalam perspektif Islam merupakan salah satu saran hidup dan
aktivitas yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial. Bekerja
sebagaimana dianjurkan oleh Agama, bahkan bekerja sering dijadikan tolah ukur
untuk menilai seseorang. Menurut ajaran Islam, setiap orang dituntut untuk
mandiri, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya ia wajib
bekerja dan tidak diperbolehkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan
primernya. Dengan kata lain, hendaknya seseorang mencukupi kebutuhannya
sendiri dengan cara berusaha dan bekerja walaupun berat.31
Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh
hambanya tentu ia akan mendapat balasannya. Manusia didalam bekerja dilarang
untuk curang karena Allah SWT maha melihat segala sesuatu.
31

Makna bekerja

Yusuf Qardlawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,
Diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rafiq S. Tamhid
(Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 153-156.
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bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan
mengerahkan

seluruh

asset,

pikirannya

untuk

mngaktualisasikan

atau

menampakkan dirrinya sebagai hamba Allah yang harus menundukan dunia dan
menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang trebaik (khairul
ummah) atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja
manusia itu memanusiakan dirinya. 32
Sudut pandang Ekonomi Islam dalam kaitannya dengan kinerja dalam
Islam

menggaris

bawahi

setelah

manusia

sebagai

pelaku

ekonomi

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada sebagai media untuk kehidupan di
dunia ini. Allah SWT menegaskan sebagai berikut:

           

Artinya:”Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai
perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang
terbaik perbuatannya.”
Islam menyuruh umatnya untuk mencari rizki yang berkah mendorong
berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi diberbagai bidang usaha seperti:
perkebunan, perdagangan, pertanian, maupun industri, dengan bekerja setiap
individu bias memberikan pertolongan kepada kerabat ataupun orang yang
membutuhkannya. Ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umat dan berada dijalan
Allah SWT dalam menegakkan ajaran-Nya, karena islam memerintahkan umatnya
untuk bekerja, dan member bobot perintah bekerja tersebut sepadan dengan
32

Toto Asmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, (Depok: Gema Insani, 2002), h. 25.
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perintah sholat, shodaqoh dan jihat dijalan Allah SWT.
Dari beberapa uraian kinerja dalam pandangan Islam diatas bahwasanya
ketika seseorang menghadirkan dimensi keyaqinan akidahnya ke dalam
kehidupannya seiring memiliki keyaqinan dapat meningkatkan energi spiritual
yang berguna untuk meningkatkan kinerja.

G. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini penulis bukanlah orang pertama yang meneliti hal ini,
ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan sebagai acuan oleh peneliti, yakni:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahrul Ilmi pada tahun 2011
yang berjudul “Pengaruh Zakat Sebagai Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah di
Indonesia” yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility dan
Zakat berpengaruh positif terhadap ROE.33
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Sidiq dan Reskino pada tahun 2016
yang berjudul “Pengaruh Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan Kinerja”
yang menyatakan bahwa zakat memiliki pengaruh posotif signifikan
reputasi perusahaan dan kinerja perusahaan, ICSR memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap reputasi perusahaan, dan ICSR memiliki
hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan.34

33
34

Bahrul Ilmi, Loc.Cit., h.10
Ichwan Sidiq dan Reskino, Loc.Cit., h.15
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3. Penelitian yang dilakukan Arifin dan Wardani pada tahun 2016 yang
berjudul “Islamic Corporate Social Responsibility, Disclosure, Reputasi,
dan Kinerja Keuangan: Study Pada Bank Syariah Di Indonesia” yang
menyatakan bahwa pengungkapan ICSR berpengaruh positif signifikan
terhadap reputasi dan ROE tetapi tidak berpengaruh sigifikan terhadap
ROA.
4. Penelitian yang dilakukan Riswati pada tahun 2019 yang berjudul
“Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Terhadap
Kinerja Karyawan Melalu Employed Engagement Pada CV. Perjuangan
Steel Surabaya” menyatakan bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja dan
kompensasi berpengaruh pada kinerja karyawan dan akan mempengaruhi
kulitras kinerja bagi perusahaan.
5. Penelitian yang dilakukan Amirah dan Teguh Budi Raharjo pada tahun
2014 yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan Syariah” yang menyatakan bahwa zakat berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
Hal yang membedakan antara penelitian sekarang dan sebelumnya
diantaranya, penelitian Riswati pada variabel independen menggunakan variabel
kinerja lingkungan dan mengunakan ROE sebagai variabel intervening, sedangkan
peneliti saat ini menambahkan zakat sebagai variabel independen yang pada
peneliti sebelumnya menggunakan kinerja lingkungan. Dan penelitian Riswati
melakukan penelitian pada tahun

pada tahun 2011 -2015, Peneliti sekarang

menggunakan tahun 2014-2018. Penelitian ini penting diteliti karena zakat

39

membawa hal baik untuk usaha Bank Umum Syariah, dan memberian referensi
agar perusahaan-perusahaan sadar akan kewajibannya membayar zakat dan juga
melaksankan kegiatan ICSR.
H. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan maka
yang menjadi hipotesis yaitu sebagai berikut:
1. Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat adalah
sebuah kewajiban menurut agama, namun zakat tampak belum menjadi
sebuah kewajiban menurut regulasi di Indonesia. Ketaatan bank syariah
dalam berinisiatif tetap membayar zakat dalam keadaan tersebut
seharusnya

dapat memberikan nilai lebih bagi reputasinya. Sehingga

dengan reputasi yang baik, bank dapat meningkatkan kinerjanya dengan
biaya yang lebih efisien. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan sebuah
pengujian atas asumsi tersebut, apakah kinerja bank syariah yang baik
dapat dilihat dari ketaatannya membayar zakat.
Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh zakat terhadap kinerja
telah dilakukan oleh Ichwan Sidiq dan Reskino (2016) dengan menemukan bukti
empiris pengaruh yang signifikan zakat terhadap kinerja bank. Penelitian ini akan
mereplikasi dan menguji kembali hasil penelitian tersebut, dengan hipotesis:
Ho:

Zakat tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

H1:

Zakat

perusahaan

berpengaruh

positif

signifikan

terhadap

kinerja
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2. Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan
Reputasi yang baik, merupakan salah satu aset yang dapat menjadi modal
perusahaan meraih kinerja yang unggul dari pesaing. Keberhasilan perusahaan
dalam melaksanakan kegiatan filantropi yang islami dapat meraih dukungan dari
stakeholder, yang mampu memperluas akses terhadap sumber daya dan
meningkatkan kinerja perusahaan.
Berdasarkan asumsi tersebut, maka penelitian ini akan menguji apakah hal
tersebut dapat dibenarkan secara teori. Penelitian yang menguji pengaruh ICSR
terhadap kinerja telah dilakukan sebelumnya oleh Arshad et al. (2012) pada
sampel perbankan syariah di Malaysia. Penelitian ini akan mereplikasi penelitian
tersebut, dengan mengujinya pada sampel perbankan syariah di Indonesia.
Hipotesis yang akan diajukan pada pengujian ini adalah:
Ho: ICSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
H2:

ICSR

perusahaan

berpengaruh

positif

signifikan

terhadap

kinerja
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I. Kerangka Berfikir
Berdasarkan latar belakang dari teori yang telah dijabarkan, maka penulis
telah menyusun sebuah kerangka penelitian yaitu sebagai berikut:

Zakat
Kinerja
Perusahaan
Islamic Corporate
Social Responsibility

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir
Keterangan:
Uji parsial

=

Uji simultan

=
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