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ABSTRAK

PENGARUH DPK, FDR DAN ISR TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2010-2015

Oleh
Hani Oktarina Nursyarifah

Bank syariah lebih diminati masyarakat karena nisbah bagi hasil dan
margin masih kompetitif dibanding bunga bank konvensional. Kinerja bank
syariah, dapat dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas dikatakan sebagai salah satu
indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan karena
memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi 
perusahaan dan dapat diketahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya
secara efisien serta tidak hanya dilihat dari sisi bisnisnya saja melainkan di sisi 
tanggung jawab sosialnya dari suatu perbankan syariah pun dapat dijadikan 
indikator dalam pengukuran kinerja keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio
(FDR), Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Kinerja Keungan Perbankan 
Syariah Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia yaitu 12 Bank Umum Syariah (BUS). Sampel
berdasarkan kriteria  purposive   sampling  ada 7 bank  umum  syariah.  
Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi
Tahunan yang diterbitkan oleh Masing-masing Website Bank Syariah pada
periode 2010 hingga 2015.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis
regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa DPK, FDR, ISR secara simultan berpengaruh terhadap 
Return on Asset (ROA).  Besarnya pengaruh  ketiga variabel  independen  
tersebut  terhadap  ROA adalah sebesar 26,4% dan sisanya sebesar 73,6 %
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk hasil secara parsial,
variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, FDR
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel ISR 
berpengaruh negatif terhadap ROA.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR),
  Islamic Social Reporting (ISR), Return on Asset (ROA).
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MOTTO

                        

                           

               

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mujaadilah : 11)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL 

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka 

penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam 

“Pengaruh DPK, FDR dan ISR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

Syariah Indonesia Tahun 2010-2015.” Dengan adanya penjelasan yang 

terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan 

kesalahpahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.1

Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, 

baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dengan menggunakan 

berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. 2

FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu

bank dalam membayar  kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber

                                                            
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-2 Jakarta: Balai 

Pustaka, 2009, h. 102
2Kuncoro, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta : BPFE, 2002) dikutip 

oleh Yolli Lara Sukma,Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Resiko Kredit 
Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdapat di BEI) (Skripsi Program Ekonomi 
Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6
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likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan  yang

diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).3

Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja 

sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir 

dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI 

yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. 

Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja 

sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran 

perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam 

persepektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan 

sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.4

Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Seperti dengan membuat suatu laporan keungan yang telah memenuhi standar 

dam ketentuan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General 

Acepted Accounting Principle),dan lainnya.5

Perbankan Syariah Indonesia menurut Undang-Undang No. 21 

tahun 2008 pengertian dari perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang 

menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

                                                            
3 Suryani,“Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Walisongo Volume 19, Nomor 1, Mei 
2011, (Aceh : STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011), h. 59

4 Fitri dan Hartanti, Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan 
Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initative Indeks dan Islamic Social Reporting 
Indeks, Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto 2010, h. 11

5 Irham Fahmi,Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi (Bandung:Alfabeta,2011), h. 142
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mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Serta bank syariah merupakan bank yang kegiatannya 

usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank 

syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) 

dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).6

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :

1. Secara  Objektif

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan adanya 

kesenjangan antara teori dan praktek dimana dalam DPK, FDR dan ISR

terkait dengan lembaga keuangan apakah memiliki porsi yang besar dalam 

kinerja keuangan  perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2010-2015. 

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui pengaruh DPK, FDR dan ISR 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia.

2. Secara Subjektif 

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh para peneliti lainnya yang berkaitan dengan DPK, 

FDR dan ISR  terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di 

Indonesia. 

                                                            
6 Undang Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
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b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis 

pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah.

c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat 

adanya ketersediaan bahan literatur, data dan informasi lainnya yang 

cukup memadai yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan 

data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian 

mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan Undang-Undang 7 tahun 1992 tentang perbankan 

menyatakan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk  lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” Sedangkan bank dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah menyatakan “Perbankan syariah adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”.

Kegiatan  usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan 

perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan 

menghendaki pembayaran  imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, 

melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) 

Islam. Perbankan syariah dikatakan sebagai suatu sistem yang menyandarkan 



5

pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi, dapat bertumbuh dan mencapai 

kinerja yang relatif baik seiring dengan pertumbuhan dan stabilnya 

perekonomian nasional. Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat 

tersebut, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih 

besar dalam  perannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. 

Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki 

sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati dan 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaaan 

keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu  periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan  loyalitas pemilik dan 

terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah 

pihak manajemen bank untuk menyusun strategis bisnis yang baik. 

Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada 

bank, maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini sangat tidak menguntungkan 

bagi bank yang bersangkutan karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat 

menarik dananya dan  memindahkannya ke bank lain. 

Penilaian keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan 

analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca 

memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, 

masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, 
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yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya

risiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran 

mengenai perkembangan bank yang bersangkutan. Informasi mengenai 

kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk 

mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. 

Perkembangan kondisi bank perlu di-review secara periodik untuk 

menyesuaikan kondisi terkini dengan tujuan agar lebih mencerminkan kondisi 

bank saat ini dan di waktu yang akan datang.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang  

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan 

Hadis Nabi SAW,7 secara umum fungsi bank syariah : (1) Manajer investasi, 

(2) Investor, (3) Penyedia jasa keuangan dan  lalu lintas pembayaran, (4) 

pengemban fungsi sosial. Tiga fungsi pertama merupakan bisnis, sedangkan 

fungsi ke empat adalah fungsi sosial bank syariah.8 Oleh karena itu dalam  

mengevaluasi kinerja bank syariah harus dilakukan secara komprehensif, 

yakni kerja bisnis dan kerja sosialnya.9

Perkembangan ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah Bank 

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Badan Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Menurut data Bank Indonesia (BI) 

sampai dengan bulan April 2016 jumlah bank syariah  terdiri dari 199 yaitu 12 

                                                            
7Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 2
8 Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 196
9 Firda Istiani, Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap 

Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 
2011-2014) (Skripsi studi syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 4
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Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).10 Hal ini dipicu oleh UU No 10 Tahun 

1998 tentang perbankan syariah membuka peluang bagi bank –bank baru atau 

bank konvensional beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka 

cabang unit usaha syariah. Serta dalam  perbankan syariah pula mengalami 

peningkatan  Aset, DPK dan Pembiayaan setiap tahunnya.

Tabel 1.1

Total Asset,Pembiayaan, DPK BUS dan UUS (Dalam Triliunan Rupiah)

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Asset 97,52 145,47 195,02 242,28 272,34 269,47

Pembiayaan 68,18 102,66 147,50 184,12 199,33 201,53

DPK 76,04 115,41 147,51 183,53 217,86 218,98

      Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015

Dapat dilihat pada data di atas menjelaskan bahwa total asset pada 

BUS dan UUS mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 meskipun pada 

tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 2,87. Tetapi bank syariah 

dapat menunjukkan total asset yang mengalami progress setiap tahunnya. 

Begitu pula pada pembiayaan dapat dilihat  peningkatannya dari tahun ke 

tahun dengan sangat baik serta peningkatannya juga diikuti oleh total DPK 

yang mengalami progres dari tahun 2010-2015.

                                                            
10 Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (On-Line), Otoritas Jasa keuangan (17 

januari 2016)
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Sesuai dengan salah satu fungsinya bank syariah sebagai penyedia jasa 

keuangan dan  lalu lintas pembayaran,  maka bank syariah memerlukan 

sumber dana yang mana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat 

meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat. 

Dalam memberikan pembiayaan, sektor perbankan syariah memerlukan 

ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, 

maka akan semakin besar peluang bank menjalankan fungsinya. Dana-dana 

yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri , dana 

yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari 

masyarakat.11 Yang biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana pihak ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang 

dihimpun masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, 

maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 

bersangkutan. Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan 

giro, tabungan dan deposito. Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau 

dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber ini.12 Dana tersebut dapat berasal dari 

simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito, Denda wijaya mengungkapkan 

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana 

                                                            
11Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 62
12Ibid, h. 64
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terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh 

dana yang dikelola bank). 13

Menurut Ratna dalam Arisanti, dengan meningkatnya dana pihak 

ketiga, maka dana yang dialokasikan untuk pemberian pembiayaan juga akan 

meningkat sehingga akan meningkat pula pendapatan bank yang akan 

berdampak terhadap tingkat profitabilitas bank tersebut.14 Sejalan dengan 

penelitian Made Ria Anggraeni dan I Made Sadha Suardhika DPK 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas.15 Kinerja bank syariah juga dapat 

dilihat pada tingkat pembiayaan dengan menyalurkan dana pihak ketiga atau 

yang disebut dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio  

yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 

pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara

membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka

semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Financing to

Deposit Ratio (FDR) adalah 85% hingga 110%. Jika angka rasio

Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah

                                                            
13 Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) dikutip oleh 

Yoli Lara Sukma, Pengaruh Dana Pihak ketiga, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit terhadap 
Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI) (Skripsi Program Studi Akuntansi 
Universitas Negeri Padang, 2013), h. 3

14 Arisanti, Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Skripsi 
Universitas Komputer Indonesia, 2010) dikutip oleh Yoli Lara Sukma, Ibid.

15 Made Ria Anggraeni, I Made Sadha Suardhika,Pengaruh Dana Pihak Ketiga,
Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas ( E-Jurnal Akuntansi 
Universitas Udayana, 2014), h. 34
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85% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya

dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun.

Dikarenakan fungsi utama dari bank adalah sebagai perantara antara pihak

yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan  dana, maka dengan

rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh 

dana yang  dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan,

sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya

dengan baik.

Sedangkan jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank 

mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank

tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu, dana yang dihimpun

dari masyarakat sedikit, maka  bank dalam hal ini juga  dapat dikatakan 

tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan

baik. Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan 

semakin tinggi risiko kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank 

dalam menyalurkan pembiayaan.16 Jika rasio Financing to Deposit Ratio

(FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka

laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank 

tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).

                                                            
16 Suryani, Analisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas 

Perbankan Syariah di Indonesia (STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011), h. 23
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Serta adapun fungsi bank syariah pada poin ke empat menyatakan 

sebagai pengemban sosial sesuai dengan konsep bank syariah mengharuskan 

bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial, Konsep perbankan syariah 

mengharuskan bank-bank syariah memainkan peran penting di dalam  

pengembangan sumberdaya manusianya dan memberikan kontribusi bagi 

perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini yang membedakan 

dengan bank konvensional dimana biasanya dilakukan  oleh individu-individu 

yang mempunyai perhatian dengan hal sosial, tetapi dalam bank syariah 

fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lain.17

Maka dari itu dalam perbankan syariah adanya suatu  perumusan 

kerangka social reporting dalam perspektif Islam harus berlandaskan pada 

tiga dimensi.18 Ketiga dimensi tersebut yakni, mencari ridho Allah,

memberikan keuntungan kepada  masyarakat, dan mencari kekayaan untuk 

memenuhi kebutuhan.

Adapun lima tema pengungkapan indeks Islamic Social Reporting

(ISR), yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema 

Karyawan, Tema Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup,19 Sedangkan 

menurut  penelitian Othman  et.al  telah mengembangkan satu tema 

pengungkapan tentang tata kelola perusahaan.20

                                                            
17 Muhammada Yusuf dan Wiroso, Bank Syariah Edisi 2 (Jakarta: Mitra Acara Media, 

2011), h. 35
18Ros Haniffa, Social Reporting Disclosure:An Islamic Perspective.Indonesian 

Management & Accounting No.,pp128-146 (ExterUnversity : Lecturer in Accounting, 2002), h.
136

19Ibid, h. 137
20 R.Othman, A.M Thani, E.K Ghani, Determinants of Islamic Social Reporting Among 

Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia.Research Journal of International studies.4-
20.2009, h. 13
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Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pelaporan kinerja sosial 

yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan 

dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam persepektif 

spiritual, serta indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait 

mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan21. Berbeda dengan bank 

konvensional dalam melakukan pelaporannya lebih menekankan pada 

pengungkapan  profit, penilaian risiko, dan aspek non sosial lainnya.

Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya dengan tujuan untuk 

meningkatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Tetapi sekarang sudah 

banyak perusahaan yang menyadari dampak positif yang didapatkan dengan 

melakukan aktivitas sosial sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan. Sehingga informasi alternatif seperti informasi 

sosial semakin menjadi pertimbangan oleh investor.

Selain faktor pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang 

menarik investor serta faktor profitabilitas juga merupakan salah satu faktor 

penentu kinerja keuangan.  Sejalan dengan Penelitian Amilia Nurul Raditya 

yang mana profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan ISR serta penelitian yang dilakukan oleh Aldehita Purnasanti 

Maulida mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan ISR.

Adapun kontribusi lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di 

bank Syariah dari sisi eksternalnya yaitu inflasi. Apabila inflasi parah tak 

                                                            
21Ibid.
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terkendali maka keadaaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian 

dirasakan lesu. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung, 

atau berinvestasi dan berproduksi menjadi berkurang. Harga meningkat 

dengan cepat, masyarakat akan kewalahan dan mengimbangi harga kebutuhan 

sehari-hari yang meroket. Bagi produsen sebuah inflasi dapat menaikan biaya 

produksi dan operasional mereka sehingga menyebabkan kerugian bagi 

produsen karena harga jual akan meningkat sementara permintaan produk 

tersebut akan menurun.22 Jika minat masyarakat menabung atau berinvestasi 

dan berproduksi menjadi berkurang, maka profitabilitas bank akan menjadi 

berkurang karena banklah yang yang menjalankan kegiatan tersebut. 

Khususnya dalam penelitian ini dalam menilai atau mengukur tingkat kinerja 

keuangannya di lihat dari sisi internal sebagai bahan indikatornya, baik dari 

segi kinerja bisnis maupun kinerja sosialnya.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

berdasarkan  hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. 

Faktor–faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari 

berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator. Rasio 

profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan bank yang terpenting adalah

Return On Asset (ROA). ROA penting bagi bank karena ROA digunakan 

mengukur aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak terhadap total asset, semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. 

                                                            
22Edhi Satrio Wibowo, Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF 

Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, Jurnal Manajemen, Vol. 2, No. 2, 2013, h. 4
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Untuk selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai 

ukuran kinerja perbankan. Return On Asset (ROA) digunakan untuk 

mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  Return On Asset

(ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. 

Semakin tinggi Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja yang semakin 

baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar.  Apabila Return On 

Asset (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan  meningkat, 

sehingga dampak akhirnya adalah profitabilitas yang dinikmati oleh 

pemegang saham. Diharapkan dengan adanya penilaian kinerja keuangan 

perbankan, masyarakat kembali mempercayai terhadap sistem perbankan di 

Indonesia secara utuh.

Sesuai dengan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

dan menganalisis  tentang “Pengaruh DPK, FDR, DAN ISR Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2015.”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh DPK  terhadap kinerja keuangan perbankan syariah 

Indonesia tahun 2010-2015?

2. Bagaimana pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah 

Indonesia tahun 2010-2015?

3. Bagaimana pengaruh ISR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah 

Indonesia tahun 2010-2015?
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4. Bagaimana pengaruh DPK, FDR dan ISR terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah Indonesia tahun 2010-2015?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji serta mendapatkan bukti empiris seberapa besar 

berpengaruh DPK terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia 

tahun  2010 - 2015?

2. Untuk menguji serta mendapatkan bukti empiris seberapa besar 

berpengaruh FDR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia 

tahun  2010 - 2015?

3. Untuk menguji serta mendapatkan bukti empiris seberapa besar 

berpengaruh ISR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia 

tahun  2010 - 2015?

4. Untuk menguji serta mendapatkan bukti empiris seberapa besar 

berpengaruh DPK, FDR dan ISR terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah Indonesia tahun  2010 - 2015?

F. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan  wawasan 

mengenai pengaruh DPK, FDR dan ISR terhadap kinerja keuangan 

perbankan  syariah Indonesia. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai 

pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi. 
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2. Bagi Perbankan Syariah, Calon Investor maupun Kreditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi Perbankan Syariah Indonesia agar dapat melakukan 

tanggung jawab sosialnya dengan melakukan pengungkapan ISR serta 

untuk mengetahui DPK dan FDR berpengaruh atau tidak terhadap kinerja 

keuangan bank syariah  yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah.

Serta membantu memberikan masukan dan saran terhadap kinerja 

manajer dalam melakukan tanggung jawab sosial bank melalui 

pengungkapan yang dilakukan. Bagi investor dan kreditor, dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi maupun keputusan memberikan kredit agar meningkatkan 

kinerja keuangannya.

3. Bagi Kalangan praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan praktik pengungkapan DPK, FDR dan ISR terhadap 

kinerja keuangan  pada perbankan syariah di Indonesia. Serta dapat 

meningkatkan pemahaman bagi pengguna laporan keuangan mengenai 

ISR dan mendapat bukti empiris pengaruh DPK dan FDR terhadap 

kinerja keuangan bank syariah Indonesia.

4. Bagi Akademisi, atau Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan para periode waktu tertentu. Menurut 

Irham adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat 

suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan 

dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted 

Accounting Principle), dan lainnya.23

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang 

dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan 

baik perusahaan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan 

dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar tujuan yang telah 

ditetapkan. Adapun menurut Sutriyani kinerja keuangan adalah gambaran 

tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan atau 
                                                            

23 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi (Bandung : Alfabeta, 2011), h.
142
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perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, 

yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis 

terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.24

Kinerja merupakan hal terpenting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat 

berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran. 

Tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan sangat erat kaitannya 

dengan sehat atau tidaknya perusahaan tersebut. Apabila tingkat

kinerjanya baik, maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut

dalam hal ini adalah bank yang bersangkutan. 

2. Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan bahwa tujuan kinerja keuangan yaitu :25

“ Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank dan 

untuk mengetahui kemampuan bank”

                                                            
24 Sutriyani, Analisa Komparasi Kinerja Keuangan antara Perbankan Konvensional dan 

Perbankan Syariah (Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, 2007), h. 36
25 Jumingan, Analisa Laporan Keuangan (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 239
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Dari masing-masing tujuan diatas maka dapat dijelaskan dibawah 

ini bahwa yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank 

mengandung beberapa tujuan antara lain :

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank 

terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas 

yang dicapai dalam tahun berjalan maupun dalam tahun 

sebelumnya.

b. Untuk megetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan 

semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara 

efisien.

3. Pengukuran Kinerja 

Ukuran kinerja meliputi ukuran-ukuran financial dan non financial. 

Oleh karena itu, menurut Samryn ukuran kinerja sebaiknya :26

a. Relevan dengan sasaran atau target-target perusahaan 

b. Dapat dipengaruhi oleh tindakan para manager

c. Obyektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan

d. Dapat dimengerti oleh para manager

e. Mencakup aspek penting dari kinerja tanpa menimbulkan konflik 

dengan pihak lain.

f. Dapat digunakan untuk menilai dan memberikan penghargaan 

kepada para manager

                                                            
26 Samryn, Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 262
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g. Dapat digunakan secara regular dan berkelanjutan

h. Memperhatikan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek

Pengukuran kinerja selalu bertitik tolak pada tujuan organisasi yang 

ditetapkan sebelumnya. Tujuam perusahaan itu sendiri dapat berupa :

1) Maksimisasi laba

2) Maksimisasi penjualan

3) Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan

4) Mencapai suatu tingkat laba yang memuaskan

5) Mencapai terget pangsa pasar tertentu

6) Meminimumkan perputaran karyawan

7) Internal peace bagi manajemen, dan

8) Memaksimumkan tunjangan dan gaji manajemen

4. Pihak-pihak yang Membutuhkan Tingkat Kinerja Perbankan

Tingkat kinerja suatu bank menjadi salah satu tolak ukur kinerja 

keuangan internal bank yang sangat penting dewasa ini, karena dari hasil 

penilaian ini akan dapat diketahui performance pemilik dan 

profesionalisme. Pihak-pihak yang sangat membutuhkan hasil penilaian 

tingkat kinerja keuangan bank yaitu :

Pengelola bank yaitu pemilik, dewan komisaris, dan dewan direksi 

sangat berkepentingan terhadap penilaian tingkat kinerja baik yang 

dikelolanya, berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat diketahui letak 

kekurangannya atau kelemahan yang dihadapi bank, sehingga dapat 
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diambil kebijakan yang dapat mempertahankan tingkat kinerja bank yang 

telah dicapainya atau meningkatkan tingkat kinerjanya.

Masyarakat pengguna jasa, hasil penilaian tingkat kinerja bank 

dapat dijadikam acuan bagi para pemiliki dan untuk menyimpan uangnya 

pada bank yang berkinerja baik. Dengan harapan akan memberikan 

jaminan bahwa dalam waktu tertentu dana yang disimpan pada bank 

tersebut akan aman. 

Bank Indonesia (selaku pembina dan pengawas bank) dalam 

rangka pengawasan dan pembinaan bank, Bank Indonesia selaku Bank 

Sentral mempunyai kepentingan untuk selalu memantau dan melakukan 

pembinaan terhadap bank-bank yang memiliki kinerja kurang baik sebagai 

langkah awal Bank Indonesia untuk melakukan tindakan suatu kebijakan 

kepada bank yang bersangkutan agar masyarakat tidak dirugikan.

Counterparty Bank, setiap bank pasti membutuhkan bank lain 

sebagai counterparty dalam melakukan hubungan koresponden. Dengan 

adanya hubungan koresponden maka akan memudahkan bank tersebut 

untk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang.

5. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Penggunaan rasio–rasio keuangan sebagai variabel adalah salah 

satu variabel adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja sebuah 

perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor keuangan, baik sudah go 
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public maupun  yang belum demikian pula halnya pada bank syariah. 

Dalam laporan keuangan bank syariah disajikan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup pula pedoman akuntansi 

dan pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Rasio –

rasio keuangan yang digunakan pada bank syariah umumnya sama 

dengan yang digunakan pada bank konvensional. Banyak peneliti 

menggunakan rasio keuangan yang dikategorikan dalam beberapa 

kategori seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efisiensi usaha 

dan rasio komitmen kepada masyarakat. kepada masyarakat untuk 

meneliti kondisi kinerja keuangan perusahaan. Zakat adalah sebagian 

harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk 

diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Pembayaran zakat

dilakukan apabil nisab dan haul-nya terpenuhi dari harta yang memenuhi 

kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibulmal. 

Bank bertindak sebagai amil zakat,27 serta merupakan salah satu 

komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen 

perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen perusahaan 

tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan 

dan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan 

                                                            
27 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan ( Yogyakarta 

: UPP STIM YKPN, 2014), h. 88
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untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian 

atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.28 Dalam 

analisis laporan keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara 

mendalam baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen 

menyajikan laporan keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan 

informasi tersebut untuk membantu membuat keputusan.29 Serta laporan 

keuangan menurut Fahmi merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan 

menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu 

perusahaan.30 Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah memberi 

informasi bagi investor, kreditur dan pemakain lainnya, sekarang atau 

masa depan yang akan datang untuk membuat keputusan investasi, 

pemberi kredit, dan keputusan lainnya yang serupa yang rasional.31

2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Terdapat pengelompokkan rasio kedalam rasio likuiditas, rasio 

leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas.

a. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk 

mengukur likuiditas perusahaan (current ratio dan acid test ratio).

                                                            
28 Jumingan, Op.Cit, h. 4
29 Irham Fahmi, Op.Cit, h. 154
30 Irham Fahmi, Loc.Cit, h.22
31M. Hanafi Mamduh, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta : AMP YKPN, 2005), 

h.30
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b. Rasio leverage, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (debt to 

total assets ratio, net worth to debt ratio dan lain sebagaianya).

c. Rasio aktivitas yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan 

sumber-sumber dayanya (inventory turnover, average collection 

period, dan lain sebagainya)

d. Rasio profitabilitas yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir 

dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (profit margin 

on sales. return on total assets, return on net worth dan lain 

sebagainya). 

C. Profitabilitas

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil 

diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Adapun pengertian 

dari rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.32 Dalam 

kaitannya dengan manajemen laba (earning management), profitabilitas 

dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Karena jika 

profitabilitas yang didapat perusahaan rendah, umumnya manajer akan 

melakukan tindakan manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya di 

mata pemilik. Hal ini berkaitan erat dengan usaha manajer untuk 

                                                            
32 I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik Edisi 2, (Jakarta 

: Erlangga, 2015), h. 25 
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menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang dipimpinnya. Adapun 

menurut Sartono,33 profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannnya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri. Para investor tetap tertarik terhadap profitabilitas perusahaan karena 

profitabilitas mungkin merupakan satu-satunya indikator yang paling baik 

mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan pada umumnya 

(termasuk bank) masalah profitabilitas merupakan hal yang penting 

disamping masalah laba, karena laba yang besar belum merupakan suatu 

ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisien baru 

dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal 

atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, atau 

dengan kata lain ialah menghitung profitabilitas. 

Rasio Return on Assets (ROA) ini di gunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak 

luar perusahaan, yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu

                                                            
33 Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta : BPFE, 2001), h. 114 
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2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri

Manfaat dari profitabilitas ini, yaitu :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu

D. Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, 

baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan 

menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. 

Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana 

tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu 

bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit.34 Kredit 

diberikan kepada para debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak 

bank. 

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, 

tabungan, dan deposito.35 Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari 

                                                            
34 Kasmir, Manajemen Perbankan ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64
35Ibid, h. 65
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masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh 

bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). 36

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari 

masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank 

dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat 

menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini.37 Bank diharapkan selalu 

berada ditengah masyarakat, agar aliran uang dari masyarakat yang 

mempunyai kelebihan dana dapat ditampung kemudian disalurkan kembali 

kepada masyarakat. Keuntungan utama bank berasal dari sumber dana dengan 

bunga yang akan diterima dari alokasi tertentu. DPK meningkat maka bank 

mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan DPK memiliki hubungan 

positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA. Seperti hasil 

penelitian anggraeni dan suardhika yang dilakukan bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

E. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Dendawijaya, Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio 

antara seluruh jumlah jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima oleh bank.38 Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

                                                            
36 Denda wijaya, Manajemen Perbankan,Edisi Kedua (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 

h. 49
37 Kasmir, Bank &  Lembaga Keuangan  Lainnya (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2012), h. 59
38 Dendawijaya, Op.Cit, h. 116 
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penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh 

pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan dapa mengimbangi 

kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin 

meraik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan 

pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang direncanakan, yang diwakili oleh rasio Financing 

to Deposit Ratio (FDR). Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan 

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak 

ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.39 Pemicu utama 

kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, 

bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada 

ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas penting 

bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi dana 

kebutuhan yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman 

dan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan 

menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu 

kecil sehingga mengganggu operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh 

                                                            
39 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta:Unit Penerbit dan 

Percetakan (UPP AMP YKPN, 2005), h.17 dikutip oleh Mufidatul Islamiyah, Pengaruh FDR,DPK 
DAN NPF Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Mandiri SyariaTahun 2008-2015) (Skripsi 
Program Jurusan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim,Malang, 2016), h. 29 
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terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada 

rendahnya tingkat profitabilitas.40

F. Islamic Social Reporting (ISR)

ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya 

harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran 

perusahaan dalam ekonomi tetapi juga memenuhi perspektif spiritual untuk 

pengguna laporan yang Muslim. ISR tujuan memdemonstrasikan akuntabilitas 

kepada Allah SWT dan komunitas. Islamic Social Reporting (ISR) juga 

bertujuan meningkatkan transparasi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan 

informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna 

laporan perusahaan yang Muslim. 

Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait 

pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan.41

Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu 

pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. 

Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal 

sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan 

ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam 

ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan.

Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem 

konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Seharusnya 

                                                            
40 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002),  h. 31
41 Ayu Kariza, Jurnal Akuntansi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Islamic Social   Reporting Pada Perusahaan Yang Listing Di Jakarta Islamic Index, 2015, h. 3
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aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung 

jawab perusahaan karena para pembuat keputusan muslim memiliki harapan 

agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela 

guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena 

itu, ia memandang dengan jelas bahwa perlunya kerangka khusus untuk 

pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. 

Kerangka tersebut hanya tidak berguna bagi para pembuatan keputusan 

muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan Islam dalam memenuhi 

pertanggungjawaban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Adapun tujuan 

dari ISR yaitu :42

1. Sebagai bentuk akuntablitas kepada Allah SWT dan masyarakat 

2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi 

yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim 

atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

G. Pengungkapan Indeks ISR 

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai 

indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Lima tema 

pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema 

Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan 

                                                            
42 Ros Haniffa, Social Reporting Disclouse: An Islamic Perspective, Indonesian 

Management & Accounting Research, 2002, h. 136
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Hidup.43 Dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata 

Kelola Perusahaan.44

Hal ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan 

masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata, seperti 

pendistirbusian pendapatan (yang sebagai zakat), faktor penting yang menjadi 

dasar syariah dalam pembentukan Islamic Social Reporting (ISR) adalah 

tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala 

urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini 

bahwa kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan “kemudian kepada-

Nya lah kamu dikembalikan”. 

Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang Muslim untuk menerima 

segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua 

sumber utama yaitu Qur’an dan Hadits. Syariah menjadi dasar dalam setiap 

aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran 

seluruh umat (masyarakat). Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema 

sebagai indikator pengungkapan tema tersebut.45 Berikut indeks ISR yaitu:

1. Tema Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment Theme)

  Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk satu atau lebih 

aktiva yang dimilikinya dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

                                                            
43Ayu Kariza, Op.Cit, h. 137
44 R.Othman, A.M Thani, E.K Ghani, Determinants of Islamic Social Reporting Among 

Top Shariah- Approved Companies in Bursa Malaysia, Research Journal of International studies, 
2009, h.13

45 Septi Widiawati, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting 
Perusahaan –Perusahaan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011 ( Skripsi 
Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro) (Semarang:Fakultas Ekonomika dan Bisnis :
Universitas Diponegoro, 2012), h.  31



32

harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pentingnya 

investasi bagi setiap perusahaan memerlukan investasi yang digunakan 

untuk memperlancar operasi perusahaan. Sedangkan investasi dalam 

islam merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam islam. 46

Investasi yang islami merupakan pengorbanan sumber daya pada 

masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak di masa 

mendatang seraya berpijak pada nilai-nilai islam secara kaffah

(menyeluruh). Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas 

prinsip-prinsip syariah baik investasi pada sektor riil maupun keuangan. 

Islam menganjurkan investasi yang menguntungkan semua pihak dan 

melarang melakukan investasi zero sum game ataupun win loss. 

Investasi yang adil adalah investasi dengan sistem profit and loss 

sharing. Di dalam ekonomi islam kegiatan investasi merupakan kegiatan 

muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang 

dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan 

ekonomi dan masyarakat secara luas. Investasi merupakan salah satu alat 

bagi manusia untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidupnya di saat  

lemah dan tak berdaya. 

Salah satu hal paling mendasar yang membedakan teori investasi 

dalam paradigma ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam adalah 

bahwa dalam ekonomi Islam semua tindakan, kegiatan, kebijakan, 

                                                            
46 Ayu Leviati, Pengaruh Return On Equity, Earning Per Share , Price Earning Ratio,

Dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Pada Sektor Pertambangan Yang Go 
Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011(Bandung : Universitas Widyatama, 2013), h.
22
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strategi dan interaksi dalam perekonomian tidak berakhir pada masalah 

untung rugi di dunia, tetapi dibawa sampai pada keyakinan adanya 

akhirat.

Dalam investasi syariah, ada hal lain yang turut berperan dalam 

investasi. Investasi syariah tidak hanya berorientasi pada persoalan 

duniawi sebagaimana yang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada 

unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di 

masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Allah berfirman:

                              

                             

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 
tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan 
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang 
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. 
Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan 
mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”(Q.S. 
Luqman 34)

Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat. Setelah 

kehidupan dunia yang fana, ada kehidupan akhirat yang abadi. Setiap 

muslim harus berupaya meraih kebahagian di dunia dan akhirat. 

Kehidupan dunia hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati untuk 

mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. Konsep di atas bukanlah hal 

yang bisa diremehkan, dimana antara urusan dunia dengan akhirat tidak 

bisa dipisahkan. 
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Sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar, termasuk 

salah satunya pada urusan ekonomi (muamalah). Oleh karena itu, 

investasi sebagai salah satu bahasan yang ada pada ilmu ekonomi, 

tentunya juga memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan syariat agama 

Islam. Return Investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumber daya 

yang dikorbankan. Hasil yang akan didapatkan manusia di dunia bisa 

berlipat ganda. 

Itulah nilai yang membedakan investasi Islam dari investasi 

konvensional. Jadi, investasi yang islami adalah pengorbanan sumber 

daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan 

harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, 

baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-

prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah). 

Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah 

kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan 

akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan 

datang. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan 

oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya 

maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk 

hal-hal yang haram.

2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
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3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.

4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.

5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar 

(ketidak jelasan atau samar-samar).47

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan 

wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini adalah 

praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas 

pengelolaan zakat.48 Riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas 

suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun 

perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam 

Islam, Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan 

beban bunga. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-

Baqarah ayat 278-280:

                          

                           

                         

                 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipanggil) jika kamu orang-orang 
yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka 
umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu 

                                                            
47Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 

mengutip Ikatan  Akuntansi Indonesia.Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan 
Keuangan Bank Syariah (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,
2002), h. 1-2

48Ibid, h. 139
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bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat 
zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Dan jika orang 
yang berutang ini dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai 
dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, ini lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Kegiatan yang mengandung gharar pun merupakan yang 

terlarang dalam Islam. Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete 

information karena adanya uncertainty to both parties. Praktik gharar 

dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu 

penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung riba adalah 

transaksi lease and purchace, karena adanya ketidak jelasan antara 

transaksi sewa atau beli yang berlaku. Alquran melarang manusia 

mencari rezeki dengan berspekulasi atau cara lainnya yang merugikan 

salah satu pihak. 

Meminjamkan uang dengan meminta bunga akan memberikan 

jaminan dan kepastian keuntungan kepada satu pihak sementara pihak 

lain mengalami kerugian. Dengan demikian, investasi yang adil adalah 

investasi dengan sistem profit and loss sharing. Kedua pihak 

yang  terlibat dalam investasi sama-sama menanggung keuntungan atau 

kerugian sesuai dengan perjanjian pembagian hasil yang telah ditetapkan 

sebelumnya.

Risiko dalam investasi timbul karena adanya ketidapastian waktu 

dan besarnya return yang akan diterima investor. Syariah tidak 
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menafikan fenomena tersebut. Penyimpangan hasil itu tidak termasuk 

dalam kategori maysir (judi) maupun gharar (penipuan).

Dalam kajian fiqh, gharar berarti keraguan, tipuan, atau tindakan 

yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Bentuk lain dari gharar 

adalah future on delivery trading atau margin trading, jual-beli valuta 

asing bukan transaksi komersial (arbitage baik spot maupun forward, 

melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (short 

selling), melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, 

option, dan transaksi derivatif lainnya. 

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah 

praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban 

untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikh 

kontemporer di kenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan 

AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua 

cara. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan 

menggunakan metode net worth (kekayaan bersih). Artinya seluruh 

kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung 

sebagai sumber yang harus dizakatkan.

Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam 

setahun. Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan 

laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam 

laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi 
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zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat sesuai 

PSAK 101. Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari 

Othman et al adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang 

dan kebangkrutan klien. 

Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang 

dan kebangkrutan klien untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank 

Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi 

aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut 

pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa 

DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana 

(modal atau keuntungan) bank. Sedangkan menurut AAOIFI, 

pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum 

dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah 

diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003. 

Penangguhan atau penghapusan utang ditawarkan kepada orang 

dermawan dimana penangguhan harus dilakukan dengan adanya 

penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait 

ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Jika bersangkutan kaya 

raya maka pembayaran piutang dapat dicicil. Penangguhan atau 

penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong - menolong 

yang dianjurkan dalam Islam.

  Menurut Haniffa dan Hudaib, aspek lain yang perlu 

diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh 
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bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup 

diungkapkan secara umum. Efisiensi perlu dipahami dalam konteks 

keseluruhan etos dari sistem nilai, bukan hanya variabel bunga dan laba. 

Modal “kembali” tidak boleh hanya memperhitungkan keuntungan 

pribadi, tetapi juga keuntungan-keuntungan sosial, begitu juga “biaya” 

tidak boleh hanya mempertimbangkan kerugian pribadi tetapi juga 

kerugian sosial.49

Pada investasi sangat erat kaitannya dengan dana khususnya dana 

yang dikeluarkan tidaklah sedikit dengan jumlah serta resiko yang besar 

serta pengembaliannya tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu pendek 

sehingga di harapkan bagi perusahaan dapat memilih investasi yang baik 

dan terhindar dari hal yang dilarang oleh aturan Islam, dimana sangat di 

haramkan dalam hal berinvestasi yang bersifat riba,gharar maupun 

maysir.

Maka keputusan dalam berinvestasi jangka panjang harus secara 

bijaksana dan sesuai dengan aturan syariah Islam agar tidak 

menimbulkan akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam 

keputusan tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar.50

Sehingga tidak merugikan orang lain maupun bagi perusahaan. 

Perusahaan juga melakukan investasi untuk menempatkan kelebihan 

dana yang dimilikinya dan dengan melakukan investasi dapat 

mempererat hubungan bisnis atau memperoleh keuntungan perdagangan. 
                                                            

49 Umer Chapra,  Alqur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil (Dana Bhakti Prima Yasa, 
1997), h. 61

50 Ayu Levita, Op.Cit, h. 23
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Perusahaan umumnya melakukan investasi dengan menggunakan 

asumsi-asumsi bahwa investasi tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Serta pendanaan pada bank syariah dengan transaksi bagi 

hasil, jual beli maupun sewa bank syariah memperoleh pendapatan dalam 

bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah dan 

menjadi salah satu keuntungan bagi bank syariah, margin sesuai dengan 

dana yang disediakan pihak bank dalam kegiatan transaksi jual beli 

maupun imbalan atau fee merupakan keuntungan yang didapat bank 

syariah dalam menyediakan dana untuk merealisasikan objek sewa yang 

dipesan nasabah.51 Diharapkan dengan adanya invesatsi dan pendanaan 

ini dapat memberikan keuntungan yang lebih serta membantu 

pertumbuhan bank syariah di Indonesia.

2. Tema Produk dan Jasa (Products and Services Theme)

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya 

bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan 

(partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola 

dana (mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham 

tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada 

nasabah penyimpan dana.

                                                            
51Ayu Levita, Loc.Cit, h. 53



41

Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses 

berjalannya mekanisme bank syariah.52 Bank syariah dapat melakukan 

berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan 

imbalan berupa sewa atau keuntungan. Menurut Othman et al beberapa 

aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan 

produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. 

Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk 

dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan 

oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru. Secara logis, tujuannya agar 

pemangku kepentingan mengetahui apakah barang atau jasa tersebut 

diperbolehkan (halal) atau dilarang (haram) dalam ajaran Islam.53

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang 

ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. 

Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah 

dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah 

mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan 

dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki 

fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian 

dalam pengembangan produk baru bank syariah. oleh karena itu, setiap 

produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS . 

                                                            
52 Sudarsono & Heri,  Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta : Ekonisia, 

2003), h. 56
53Ibid, h. 30
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Penting bagi pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui 

apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat. 

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas 

bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini 

hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen 

atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada 

tingkat loyalitas nasabah. 

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah adalah

glossary atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk 

tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan 

istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu 

informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh 

pengguna informasi.54

Produk yang sesuai dengan syariat Islam dapat membawa ke 

masalahat-an bagi nasabah serta dengan adanya layanan atas keluhan 

nasabah dapat membantu dalam meningkatkan citra bank syariah yang 

baik dan dapat dijadikan solusi dalam melakukan aktivitas ekonomi. 

Serta meningkatkan loyalitas nasabah dengan begitu bank syariah akan 

mengalami perkembangan yang pesat sehingga dapat bersaing dengan 

bank konvensional. 

                                                            
54 Rozaini Haniffa dan Muhammad Hudaib, Exploring The Ethical Identity Of Islamic 

Banks Via  Communication In Annual Reports, Journal Of Bisnis Ethics, 2007, h. 107 
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Menurut data statistik perkembangan perbankan syariah 

Desember 2015,55 dari tahun ke tahun produk perbankan baik dari 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana makin diminat masyarakat 

yaitu baik dari penghimpunan terdapat produk tabungan wadiah sebesar 

3,66 (Dalam Triliunan Syariah)  dan dari sisi penyaluran dana terdapat 

murabahah yang lebih diminati dari produk lain sebesar 11,56 (Dalam

Triliunan Rupiah). 

Selanjutnya produk yang dikeluarkan penting untuk diakui 

kehalalannya merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan 

perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen. Status 

kehalalan produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Setelah dinyatakan halal, maka yang harus 

diperhatikan oleh bank syariah adalah kualitas dan keamanan produk. 

Dengan begitu dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah 

terhadap suatu perusahaan.

Suatu perusahaan tidak hanya terfokus pada produk yang 

dihasilkan melainkan pelayanan konsumen yang memuaskan dengan 

menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli. 

Dengan  penyediaan produk serta pelayanan yang baik merupakan cara 

membangun suatu ‘image’ yang baik dengan memberikan sesuatu 

semaksimal mungkin kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas 

                                                            
55 Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, 2015, h. 50
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ekonomi. Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan pertumbuhan 

perbankan syariah di Indonesia.

3. Tema Karyawan (Employees Theme) 

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal 

dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut peneliti Haniffa dan 

Othman dan Thani memaparkan bahwa masyarakat Muslim ingin 

mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara 

adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa 

informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut diantaranya jumlah 

karyawan kesejahteraan karyawan, pendidikan dan pelatihan karyawan.56

Imbalan yang diberikan kepada karyawan, dapat berupa finansial

ataupun non finansial.57 Sering pula disebut dengan imbalan nonmoneter 

yang dikenal dengan hadiah pengakuan dan hadiah biaya rendah/ tanpa 

biaya, pada beberapa kasus uang menjadi bagian dalam imbalan yang 

diberikan, tetapi penekanan lebih terdapat pada pengakuan yang diterima 

oleh pekerja daripada nominal uang yang dilibatkan. Imbalan-imbalan 

khusus yang berkaitan dengan status pekerja dan mana yang akan 

memperkuat perbedaan status di dalam organisasi. 

                                                            
56 R.Othman,A.M Thani, E.K Ghani, Determinants of Islamic Social Reporting Among 

Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia.Research Journal of International studies, 
4-20, 2009, h. 13

57 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: 
Modern English Press, 1991), h. 758
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Kekuatan besar yang dimiliki oleh imbalan-imbalan nonmoneter 

adalah terletak pada kecepatan pemberian mereka. Sebuah hadiah dapat 

diberikan kepada pekerja dengan langsung setelah dilakukannya 

pencapaian kinerja yang memicu terjadinya keadaan pekerja tersebut 

layak untuk diberikan hadiah, sehingga akan memperkuat komitmen 

yang dimiliki oleh pekerja kepada pekerjaannya pada masa yang akan 

datang.58 Kompensasi bagi organisasi atau perusahaan berarti 

penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan, melalui kegiatan yang 

disebut bekerja. Kompensasi juga diartikan sebagai sejumlah uang atau 

penghargaan yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan 

kepada karyawannya, sebagai imbalan atas jasanya dalam melaksanakan 

tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.59

Kompensasi diartikan sebagai sejumlah imbalan atau balas jasa 

yang diperoleh karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut 

atas apa yang telah dikerjakannya, imbalan tersebut dapat berupa imbalan 

berupa uang maupun yang sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan 

kebijakan perusahaan. Imbalan yang diberikan kepada karyawan 

hendaknya sesuai dengan kebutuhan hidup karyawan secara adil, agar 

karyawan tersebut loyal dan betah bekerja dan tidak pernah berfikir 

                                                            
58 Chris Rowley, Keith Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia : The Key Concepts 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 291
59 Ninuk Muljani, Kompensasi Sebagai Motivator Untuk Meningkatkan Kinerja 

Karyawan, Jurnal  Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 4, No. 2 (September 2002), h. 1
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untuk mencari pekerjaan lain, dan berusaha untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya agar memperoleh kompensasi yang lebih tinggi.

Dalam Islam kompensasi haruslah diberikan kepada karyawan 

sebagai imbalan yang telah dijanjikan oleh para pemberi kerja, pemberi 

kerja akan mendapatkan hasil dari pekerjaan yang telah selesai 

dikerjakan sedangkan pekerja akan mendapatkan upah atau kompensasi 

dari tenaga yang telah dikeluarkannya.

Allah telah menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur’an surah At-

Taubah ayat 105, surah An-Nahl ayat 97:

                             

           

“Dan katakanlah :“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang 

nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (At 

Taubah : 105)

                               

            

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
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Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 
apa yang telah mereka kerjakan.” (An Nahl : 97)

Ayat diatas menjelaskan bahwa bekerjalah dengan baik demi dan 

karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik 

untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan 

melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Sebutan lain 

daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau kompensasi. 

Berdasarkan dua ayat diatas, yaitu At-Taubah 105 dan An-Nahl 97, maka 

imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia 

dan akhirat. 

Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada 

akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal 

ini materi). Surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa 

yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah 

penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu semestinya dengan 

benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas 

dengan cara memberi azab. 

Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas 

pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan 

lebih jauh, Surat An-Nahl : 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan 

gender dalam menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat ini 

menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka 



48

mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini, 

adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik / rezeki 

yang halal) dan balasan di akhirat (dalam bentuk pahala). Upah adalah 

imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk 

imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan 

pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). 

Beberapa aspek lainnya yang ditambahkan oleh Othman et al60

adalah salah satunya kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yaitu 

para pemberi kerja dan para pekerja memiliki tanggung jawab hukum 

untuk memastikan agar kesehatan dan keselamatan pekerjaan tetap 

dilaksanakan, para pemberi kerja mempunyai tugas untuk peduli dalam 

menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dari para pekerjanya 

dan anggota-anggota masyarakat yang mengunjungi tempat kerja 

mereka. Para pekerja juga memiliki tanggung jawab terhadap K3 yang 

menekankan kepada penghindaran tindakan-tindakan yang dapat 

mengancam keselamatan mereka sendiri ataupun orang lain. Untuk ini 

para pekerja harus mengikuti prosedur-prosedur keselamatan, memakai 

peralatan proteksi personal, dan melaporkan luka-luka atau sakit yang 

diderita yang diakibatkan oleh pekerjaan.61 Dimana merupakan sistem 

yang menggambarkan tata cara pengendalian lingkungan kerja dan 

pembinaan kesehatan pegawai yang sesuai agar tercapai kondisi 

optimum. Hal ini, tentu saja bertujuan agar pegawai dapat bekerja dengan 

                                                            
60 R.Othman,A.M Thani, E.K Ghani, Op.Cit, h. 19
61 Chris Rowley,Keith Jackson, Op.Cit, h. 180
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baik.62 Adapaun jaminan pemeliharaan ksehatan adalah jaminan terhadap 

pememiliharan kesehatan tenaga kerja sehingga pekerja dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Hal intu tentu erat 

kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan.63

Selain itu, juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan 

berupa jumlah karyawan yang dipekerjakan serta setiap tahunnya serta 

pendidikan dan pelatihan seperti dua hal yang berbeda dan sangat 

menunjang bagi setiap individu pendidikan sendiri merupakan suatu 

‘pembelajaran untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi sebuah 

pekerja yang serupa, tetapi tidak sama.”

Perbedaan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan waktu, 

yaitu : pelatihan adalah sesuatu yang berguna untuk saat ini, sedangkan 

pendidikan adalah sesuatu yang berguna untuk masa depan. Sebagai 

tamabahan, tampaknya pendidikan lebih menekankan lebih banyak 

kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan konten dibandingkan 

dengan pelatihan karena pendidikan memiliki kecenderungan untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan pemahaman konseptual. 

Pelatihan merupakan sebuah konsep Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian 

instruksi khusus yang direncanakan (seperti misalnya pelatihan terhadap 

prosedur - prosedur operasi peralatan yang spesifik) atau pelatihan 

                                                            
62 Wayne Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I Edisi 10 (Jakarta : Erlangga, 

2008), h. 61
63Suhrawardi K. Lubis ,Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 

2012), h. 170
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keahlian (seperti misalnya pelatihan yang berhubungan dengan tugas, 

program-program pengenalan pekerjaan) serta bertujuan untuk 

memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. 

Pelatihan juga ditujukan untuk membiasakan calon karyawan dalam 

bekerja, Oleh karea itu, dalam pelatihan calon pegawai dilatih cara-cara 

melaksanakan pekerjaan serta memahami visi dan misi bank. Dalam 

masa latihan ini, calon pegawai akan dinilai kemauan dan 

kemampuannya dalam melaksanakan pekerja termasuk disiplin dan 

tanggung jawabnya. Dari hasil penilaian pelatihan barulah diputuskan 

apakah dapat diangkat sebagai karyawan tetap atau tidak.64 Dengan 

pelatihan yang telah diberikan bank syariah untuk masing-masing 

karyawannya agar menambah pengetahuan dan kemampuan serta dana 

pelatihan dan pendidikan tersebut setiap tahun makin meningkat. Dengan 

begitu dapat menimbulkan minat serta motivasi karyawan dalam bekerja 

untuk menghasilkan suatu keuntungan yang maksimal bagi bank syariah 

dalam memperoleh laba yang besar dari modalnya di setiap periode.

4. Tema Masyarakat (Community Involvement Theme)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, amanah, 

dan adl. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi 

dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menekankan kepada 

umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bentuk saling 

berbagi dan tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan 

                                                            
64Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 172



51

sedekah, wakaf, dan qard. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan 

harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal ini 

merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh Syariat 

dan Undang-Undang. Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sedekah, wakaf, dan 

pinjaman kebajikan.65

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau 

diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud 

orang yang mewakafkan. Sedangkan beberapa aspek lainya yang 

dikembangkan oleh Othman et al diantaranya adalah pemberian beasiswa 

pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa 

berupa magang, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap 

kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan 

agama.66 Tujuan perusahaan yaitu untuk memberikan bantuan serta 

kontribusi kepada masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat dalam memberantas 

buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain.67

Secara laporan keuangan terdapat informasi total dana yang sudah 

direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat dalam melakukan suatu 

kegiatan sosial, yang jelas adanya suatu kebijakan bank yang menghitung 

persentase dari pendapatan bersih mereka kemudian untuk melakukan 
                                                            

65 R.Othman,A.M Thani, E.K Ghani ,Loc.Cit, h. 140
66 Othman, et.al, Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia, h. 20
67Ibid.
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kewajiban dalam berzakat. Adapun denda merupakan pendapatan non 

halal bank syariah yang dimana dapat dikelola untuk dana kebajikan 

yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Semakin 

banyak dana yang dikelola setiap tahun oleh bank syariah kepercayaan 

akan bank syariah meningkat dan memberi stimulus dalam memperoleh 

keuntungan semakin besar. 

5. Tema Lingkungan Hidup (Environment Theme)

Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah 

untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada 

di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan 

bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan 

binatang ternak. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan 

beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang 

berbuat kerusakan. 

Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang 

disajikan Al-Qur’an seperti dipaparkan di atas, Rasulullah SAW 

memberikan teladan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadist-Hadist Nabi, seperti Hadist 

tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; 

dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan 

dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan 

baik.
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  Di samping itu Rasulullah melarang merusak lingkungan mulai 

dari perbuatan dan juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa, 

sebagaimana diceritakan dalam Hadist riwayat Abu Dawud. Rasulullah 

pernah menegur salah seorang sahabatnya yang pada saat perjalanan, 

mereka mengambil anak burung yang berada di sarangnya. Karena 

anaknya dibawa oleh salah seorang dari rombongan Rasulullah tersebut, 

maka sang induk terpaksa mengikuti terus kemana rombongan itu 

berjalan. Melihat yang demikian, Rasulullah lalu menegur sahabatnya 

tersebut dengan mengatakan ”siapakah yang telah menyusahkan induk 

burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak burung tersebut 

kepada induknya!”.

Konsep yang mendasari tema ini adalah mizan, I’tidal, khilafah, 

dan akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip 

keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga 

lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa 

menjaga, memelihara, dan melestasikan bumi. Allah menyediakan bumi 

dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola 

tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah 

merusak lingkungan ini.  

Hal ini telah Allah isyaratkan dalam firmannya: 
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“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar).” (Q.S Ar Ruum: 41) 

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya 

adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan 

hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang 

lingkungan hidup. Adapun menurut penelitian Sari Hardiyanti, Bank 

Syariah rata-rata belum melakukan pengungkapan terkait lingkungan 

mungkin dikarenakan kegiatan operasional perusahaan yang tidak 

berhubungan langsung dengan dampak lingkungan. Namun ada beberapa 

yang melakukan pengungkapan lingkungan yaitu adanya Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank Syariah Mandiri tingkat pengungkapan yang 

diperoleh dari tema lingkungan yaitu sebesar 67%. 68

6. Tema Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Theme) 

Ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 menetapkan, bahwa Bank Umum wajib 

melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada 

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang paling kurang diwujudkan 

dalam :69

                                                            
68 Sari Hardiyanti, Analisis Hubungan Shari’ah Governance Structures Terhadap Tingkat 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Skripsi 
sarjana Program Studi Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia : Depok, 2012), h. 50

69Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta : Sinar,
2012), h. 263
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1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan 

Direksi;

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja 

yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; 

3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;

4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

5. Penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

6. Rencana strategi bank;

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. 

Berkaitan dengan bank syariah, ketentuan pasal 34 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menetapkan, bahwa dalam 

pelaksanaan tata kelola yang baik, Bank Syariah dan UUS diwajibkan 

untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan 

kewajaran. Serta adapun konsep yang mendasari tema ini adalah konsep 

khilafah. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

                             

                           

    

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 



56

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al 
Baqarah:30). 

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan 

dari Othman et al, dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan 

guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Semakin 

besarnya pertumbuhan sektor keuangan Islam di seluruh dunia dan 

kompleksitas tugas dan tanggung jawab dewan syariah terhadap 

pemangku kepentingan diindikasikan kuat bahwa harus ada sistem tata 

kelola syariah yang andal dan tepat. Sistem tata kelola Syariah 

meningkatkan kualitas dan memperkuat fungsi dewan syariah dan 

lembaga terkaitnya karena alasan mematuhi syariah.70 akan. Secara 

formal corporate governance dapat didefinisikan sebagai sistem hak, 

proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal 

dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk 

melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. Corporate governance

bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena 

memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas 

yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim.  

Corporate governance dalam perspektif Islam dapat diistilahkan 

dengan Islamic corporate governance senantiasa mengaitkan segala 

konsep dan  tingkah-laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang 

bersifat transendental dan iman. Hal ini merupakan konsekuensi dari 

                                                            
70 Asraf Wajdi Dusuki, Sistem Keuangan Islam:Prinsip dan Operasi (Jakarta:Rajawali 

Pers, 2015), h. 841
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keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini kita 

mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran 

dan perilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami corporate 

governance. 

Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai 

tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong 

ummat-nya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah 

aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan 

untuk mencapai derajat ketakwaan. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

                        

                                    

     

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan 

corporate governance adalah fairness (kesetaraan atau keadilan) yang 

dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil 

bagi setiap pihak. Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut 

harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat 

diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam Corporate Governance
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maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas implementasi 

keadilan.

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, laporan 

pendapatan dan penggunaan dana non halal. Dalam implementasinya di 

Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 

Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank 

Komersial termasuk bank berbasis syariah. 71

Setelah penjelasan Indeks ISR di atas merupakan penyesuaian 

dengan tema penelitan ini, yaitu Bank Syariah dilihat dari sisi 

pertumbuhannya di Indonesia. Implementasi Indeks ISR pada bank 

syariah memiliki perbedaan dengan implementasi pada industri syariah 

lainnya, karena karakteristik industri yang berbeda. Pengembangan 

Indeks ISR sangat dipengaruhi oleh penelitian-penelitian sebelumnya. 

Bahkan menurut Sari Hardiyanti dalam penelitiannya Bank Negara 

Indonesia yang tertinggi melakukan pengungkapan terhadap item tata 

kelola perusahaan, Untuk ISR pengungkapan yang terkait dengan 

manajemen dapat terlihat di setiap indikatornya  namun belum tersusun 

secara sistematis. Dikarenakan indikator-indikator yang indeks ISR 

masih sederhana dan setiap indikator mengandung makna yang luas 

                                                            
71 Gustani, Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan 

Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR) (Skripsi Sarjana Program Studi Akuntansi Syariah 
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI) (Depok : SEBI, 2013), h. 42
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sehingga perlu adanya batasan –batasan agar setiap indikator dapat di 

evaluasi dengan baik.72

H. Perkembangan Islamic Social Reporting   

Sejalan dengan makin banyaknya lembaga keuangan syariah maka 

meningkat pula pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka makin 

meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat 

syariah (Islamic Social Reporting atau ISR), adapun teori Islam tentang CSR 

yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip pokok di dalam Al-Quran dan 

Sunnah sedangkan teori-toeri Barat mengenai CSR didasarkan pada 

pendekatan sekulerisme, yang mana menitikberatkan realitas fisik dan 

rasionalitas manusia. Oleh sebab itu, motivasi sentral CSR-nya bersifat

materialistis, ketimbang etis. Di sisi lain, teori Islam menganggap CSR 

sebagai bagian dari kewajiban kolektif religi, yang diinspirasikan melalui 

dimensi takwa yang diperoleh dari prinsip tauhid. Dimensi takwa merupakan 

faktor penting dalam memotivasi individu, agar secara sukarela berkontribusi 

dalam aktivitas-aktivitas tanggung jawab sosial. Pada titik ini, dalam Islam, 

fondasi teori mengenai CSR didasarkan pada pendekatan holistis, dengan 

mengkombinasikan prinsip-prinsip moral, prinsip etika, Syariah, dan 

keyakinan. Mengimpementasikan CSR merupakan salah satu cara 

melaksanakan takwa dan menunaikan kewajiban moral seseorang sebagai 

wakil Allah, agar dapat mencapai “falah” atau keberhasilan di dunia dan 

akhirat.73  Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: 

                                                            
72Ibid, h. 60
73 Asraf Wajdi Dusuki, Op.Cit, h. 834
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pengungkapan penuh (full disclosure)  dan  akuntabilitas sosial (social 

accountability).  

Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan 

penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. 

Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai 

informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat 

apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.

Hanya saja ketiadaan standar CSR secara syariah menjadikan 

pelaporan CSR perusahaan syariah menjadi tidak seragam dan standar. 

Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions) tidak dapat dijadikan sebagai 

suatu standar pengungkapan CSR karena tidak menyebutkan keseluruhan 

item-item terkait CSR yang harus diungkapkan suatu perusahaan. Melakukan 

penelitian mengenai praktek pelaporan CSR perusahaan syariah yang listed di 

bursa Malaysia, dan hasilnya memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada 

tahap konseptual.

Hal ini dikarenakan belum adanya standar yang bisa di adopsi 

perusahaan dalam penerapan CSR syariah tersebut. Penelitian dalam ranah 

CSR syariah umumnya menggunakan model indeks Islamic Social Reporting

yang dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan 

AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti 

berikutnya. Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari social reporting
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yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan 

dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. 

Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan 

mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

Adapun sumber utama aktivitas CSR dari seluruh perusahaan sample

adalah berasal dari dana kebajikan (qardhul hasan). Dana kebajikan (qardhul 

hasan) didapat dari pendapatan non halal yang mungkin diterima oleh bank 

syariah dan dapat juga berasal dari denda atas keterlambatan pengembalian 

kewajiban oleh nasabah yang tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan 

operasi bank. Untuk penyalurannya dalam bentuk pinjaman kebajikan yang  

diberikan kepada fakir miskin untuk mendorong usaha yang dijalankan agar 

mampu hidup mandiri tanpa imbal hasil apapun. 

Selain dana kebajikan, dana sosial yang dihimpun oleh beberapa bank 

syariah diperoleh dari zakat perusahaan, zakat karyawan, serta zakat dan infak 

dari nasabah bank. Mengenai berapa besar jumlah yang dianggarkan untuk 

dana sosial ini, tidak satu pun bank syariah yang secara khusus menentukan 

besarnya persentase untuk dana sosial dari laba yang didapat oleh bank. 

Karena apabila terjadi suatu peristiwa atau bencana alam yang membutuhkan 

dana cukup besar, bank syariah juga mengumpulkan dana dengan membuka 

pos bantuan dan menjadi bank penyalur dana sosial dari masyarakat atau 

institusi lainnya, kadang bank juga mengeluarkan dana tambahan tersendiri 

apabila bencana tersebut terjadi. 



62

Masing-masing bank syariah mempunyai kebijakan yang berbeda-

beda dalam mengimplementasikan konsep tanggung jawab sosial. Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Naila, bahwa kebijakan pimpinan 

amat mempengaruhi pola pelaksanaan CSR di lembaga syariah.74 Menurut 

penelitian Vogel, hal yang sama juga terjadi pada lembaga konvensional.75  

Sebaliknya item-item yang masih minim pengungkapannya adalah 

item-item terkait dengan investasi dan keuangan, hubungan produk dan jasa 

dengan nasabah, lingkungan, serta mengenai tenaga kerja atau karyawan. Bila 

dilihat, item yang telah dipenuhi adalah item yang memenuhi unsur 

kepatuhan. Sementara item yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab 

terhadap stakeholder masih minim terpenuhi. 

Hal ini memperkuat analisa sebelumnya bahwa pertumbuhan bank 

syariah yang masih minim sehingga tekanan dari stakeholder yang minim 

membuat perusahaan tidak terlalu perlu mengungkapkan banyak hal. Yang 

menarik terdapat praktek yang berbeda jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian sebelumnya khususnya dalam hal pengungkapan atas aktivitas yang 

bersifat sensitive. Berdasarkan penelitian Maali, umumnya bank syariah tidak 

melakukan pengungkapan terhadap aktivitas-aktivitas bank yang dapat 

mengundang kritik, misalnya terkait aktivitas yang bertentangan dengan 

                                                            
74 Naila Tazkiyah, Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Bank Umum Syariah 

di Indonesia (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2007) dikutip oleh Fitri dan 
Hartanti,  Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan
Global Reporting Initative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks, Simposium Nasional 
Akuntansi XII  Purwokerto,  2010, h. 15

75 David Vogel, The Market for Virtue : The Potential and Limits of Corporate Social 
Responsibility (Washington DC : Brookings Institution, 2005) dikutip oleh Fitri dan Hartanti,  
Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global 
Reporting Initative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks, Simposium Nasional Akuntansi 
XII  Purwokerto,  2010, h. 15
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syariah (haram) seperti kebijakan bank untuk mengatasi nasabah yang gagal 

memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.76

Beberapa bank syariah mengenakan biaya tambahan dalam bentuk 

persen bunga pada nasabah yang telat mengembalikan pinjaman. Seperti yang 

kita ketahui, aktivitas seperti ini diharamkan oleh syariah. Oleh karena itu, 

bank-bank syariah di beberapa negara Islam yang dijadikan sampel pada 

penelitian Maali tidak melakukan pengungkapan atas aktivitas ini karena 

dapat merusak “image” bank. Bank lebih banyak mengungkapkan mengenai 

aktivitas-aktivitas sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi 

“image” bank.  

I. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat berusaha sebagai bank 

devisa dan non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat 

melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan 

mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso 

ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya.77 Adapun yang 

ditawarkan bank syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil  (profit-loss 

sharing), yaitu pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan 

persentase (nisbah bagi hasil) yang telah disepakati pada awal kontrak 

                                                            
76 Bassam Maali, et.al, Social Reporting By Islamic Banks, Abacus, Vol. 42, No.2 

(Accounting Foundation: The University of Sydney, 2006), h. 286
77 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Kencana, 2014), h. 61
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antara bank dan nasabah. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah 

adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.78 Bank 

umum syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan 

dana masyarakat dan dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. Bank umum syariah juga dapat menghimpun 

dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada 

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf 

(wakif).79 Serta Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah bank yang 

beroperasi dengan prinsip syariah, sedangkan lebih lanjut dalam Kamus 

Bank indonesia di jelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang 

menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah 

Islam,  yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang 

dituntun oleh Al-Quran dan Al-Hadits, dan mengikuti tata cara berusaha 

dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadits 

(Islamic Banking).

Dijelaskan juga bahwa definisi bank dan bank umum menurut 

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak”. 

                                                            
78Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta : 

Salemba Empat, 2013), h. 5
79Ibid, h. 6
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Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di dalam 

undang-undang ini juga memuat tentang bank yang menjelaskan prinsip 

syariah dengan pengertian sebagai berikut : 

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Sedangkan menurut Muhammad menjelaskan bahwa :80

Bank Islam adalah a) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip 

syariah Islam; b) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada 

ketentuan Al-quran dan Hadits; sementara bank yang beroperasi 

mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Khususnya yang 

menyangkut tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang 

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya yaitu menghimpun dan 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya 

berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan pada kemitraan, keadilan, 

transparansi dan universal.

                                                            
80 Muhammad, Bank Syariah dan Prospek Perkembangan di Indonesia (Yogyakarta:Graha 

Ilmu, 2005) dikutip oleh Lia Yuliany , Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non 
Performing Financing (NPF)terhadap profitabilitas bank umum syariah (Studi Empiris Pada 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2008-2012) (Skripsi Prgoram Ilmu 
Akuntansi Universitas Widyatama Bandung, 2014), h. 13
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2. Prinsip- Prinsip Bank Syariah

Menjalankan aktivitasnya, bank syariah tersebut menganut 

prinsip-prinsip sebagai berikut :81

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi

hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati

antara bank dan nasabah.  

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, 

nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama

dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan

keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, 

nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan 

kaidah muamalah Islam, antar tidak adanya unsur riba serta 

penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan 

ketenteraman lahir maupun batin.

                                                            
81 Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)

(Bandung : PT. Refika Aditama, 2009) dikutip oleh Sri Muliawati, Faktor-Faktor Penentu 
Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Skripsi Ilmu Manajemen Universitas Negeri Semarang, 
2015), h. 19
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3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut :

a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana 

nasabah.

b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah 

dapat melakukankegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan 

sebagaimana mestinya.

d. Pelakasanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk

mengeluarkandanmengelola(menghimpun,mengadministrasikan,mend

istribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Sumber Dana Bank Syariah  

Sumber dana bank syariah terdiri dari :

a. Modal Inti (core capital)

Modal inti adalah modal dana sendiri yaitu dana yang berasal 

dari para pemegang saham bank, yakni pemilik Bank. Pada umunya 

dana modal inti terdiri dari : 

1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham

2) Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, yang disisihkan 

untuk menutupi timbulnya resiko keruguan di kemudian hari.
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3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba  yang seharusnya dibagikan 

kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham 

sendiri diputuskan  untuk ditanam kembali dalam bank.

5. Kuasi Ekuitas (Mudharabah Account)82

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip 

mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahib al 

mal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha 

bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan 

bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, bank menyediakan jasa 

bagi investor berupa :

a. Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari 

nasabah yang mencari kesempatan invetasi atas dana mereka 

dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah 

muthlaqah (unrestricted investment account). Dalam hal ini 

nasabah sebagai mudharib dan nasabah bank bertindak sebagai 

shahib al maal, sedangkan keduanya menyepakati pembagian 

laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut 

dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah yang 

menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

b. Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai 

manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau 

lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk 

                                                            
82 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 53
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menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-

proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki.

c. Rekening tabungan mudhrabah. Dalam aplikasinya bank syariah 

melayani tabungan mudharabah dalam bentuk targeted saving, 

seperti tabungan kurban, tabungan haji atau tabungan lain yang 

dimaksudkan  untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam 

jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

d. Dana titipan (Wa’diah)

        Dana titipan adalah dana pihak ketiga, yang dititipkan pada 

bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. 

  Dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk berikut :

1)    Rekening giro wadiah

Dalam hal ini bank menggunakan prinsip wadiah yad 

dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus 

menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah, 

dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan 

komersil dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh 

dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan 

komersial.

2) Rekening tabungan wadiah

Dalam hal ini nasabah dapat menarik sebagian atau 

seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai 

perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran 
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kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas 

pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas 

kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan 

keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. 

Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang 

berkaitan dengan rekening tersebut.

J. Tinjauan Pustaka

        Penelitian yang dilakukan oleh Mufidhatul Islamiyah untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi tingkat FDR, DPK DAN NPF terhadap 

Profitabilitas dimana variabel dependen dalam penelitian ini yaitu ROA serta 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu DPK,FDR DAN NPF. Hasil 

Penelitiannya yaitu variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset

(ROA). Sedangkan variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).83

         Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat 

FDR terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini 

menunjukkan bahwa  rata-rata Return on Asset (ROA) dalam  tiga tahun  

pengamatan masih berada di atas ketentuan Bank Indonesia yaitu standar 

Return on Asset (ROA) yang baik adalah  sekitar  1,5% ; (3) Hasil analisis  

                                                            
83 Mufidathul Islamiyah, Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank 
Syariah Mandiri Tahun 2008-2015) (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 113
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regresi  menunjukkan tidak adanya pengaruh signfikan Financing to Deposit 

Ratio (FDR) terhadap Return on Asset (ROA).84

Hasil dari penelitian ini adalah DPK berpengaruh positif terhadap

profitabilitas, apabila DPK meningkat maka profitabilitas akan meningkat

dengan asumsi penyaluran kredit bank lancar. CAR berpengaruh positif

terhadap profitabilitas, semakin meningkatnya CAR maka profitabilitas bank

juga akan meningkat karena bank mampu membiayai aktiva yang 

mengandung risiko. NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.85

Hasil penelitiannya yaitu penerbitan sukuk dan jenis perusahaan 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR).86  

Hasil penelitiannya adalah Ukuran perusahaan yang diproyeksikan 

dengan Total Aset berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR 

pada bank umum syariah periode 2011-2014, Profitabilitas yang 

diproyeksikan dengan Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah periode 2011-2014, 

serta Likuiditas yang diproyeksikan dengan Financing to Deposit Ratio

(FDR) dan Leverage yang diproyeksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) 

                                                            
84 Suryani, Analisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas 

Perbankan Syariah di Indonesia (STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011), h. 47
85Made Ria Anggreni dan Suardhika, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal,

Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit pada Profitabilitas ( E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana: Bali , 2014), h. 34

86 Amilia Nurul Raditya, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat 
Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah 
(DES) (Skripsi Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, 2012), h. 98



72

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada bank umum 

syariah periode 2011-2014.87

L.  Kerangka Pemikiran 

    Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas 

dengan menggunakan indikator ROA terhadap DPK, FDR dan ISR. Dalam 

penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu variabel DPK, FDR 

dan ISR. Kemudian variabel terikat adalah ROA. Berdasarkan tujuan 

penelitian diatas mengenai Pengaruh DPK, FDR dan ISR terhadap kinerja 

keuangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2015, maka dibuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

                                                            
87 Firda Istiani, Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage 

Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Bank Umum Syariah di 
Indonesia Periode 2011-2014) (Skripsi Ilmu Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah UIN 
Syarif Hidayatullah,Jakarta, 2015), h. 87
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M. Hipotesis Penelitian

     Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya didalam kenyataan atau praktek. Berdasarkan kerangka 

pemikiran di atas maka dapat dirumuskan suatu hipotesis  yang merupakan 

dugaan sementara dalam menguji suatu penelitian, yaitu : 

1. Pengaruh  Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA)

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan

syariah yang paling tinggi. DPK yang dihimpun oleh perbankan syariah

makin besar dari masyarakat maka semakin besar pula pembiyaan

yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Tingkat

pembiayaan ikut mempengaruhi keuntungan atau laba bank. Usaha yang 

dilakukan dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah 

mengoptimalkan dana yang   dihimpun  dari  masyarakat  untuk  

dialokasikan  dalam  bentuk pembiayaan. Mengingat dana pihak ketiga 

merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang

diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini didukung 

oleh penelitian Anggraeni dan Suardhika yang menyatakan bahwa DPK

berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.

H1 = Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia Tahun 

2010-2015. 
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2. Hubungan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap ROA

Penilaian likuiditas bank syariah dapat menggunakan rasio 

Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil 

dihimpun oleh bank dan modal bank yang bersangkutan, rasio ini 

dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang 

bersumber dari dana pihak ketiga.

Semakin tinggi rasio FDR tersebut memberikan indikasi semakin 

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan 

semakin besar. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang 

diperoleh akan naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga 

akan mengalami kenaikan.Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian 

empiris yang dilakukan oleh Margareth dan Zai bahwa rasio Loan to 

Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

on Asset (ROA) yang artinya jika kemampuan bank dalam menyalurkan 

kredit terhadap dana pihak ketiga yang terkumpul adalah tinggi, maka 

semakin tinggi kredit yang diberikan pada bank dan akan meningkatkan 

laba bersangkutan, dengan kata lain kenaikan Loan to Deposit Ratio

(LDR) akan meningkat Return on Asset (ROA).88

Batas maksimum bank untuk Financing to Deposit Ratio (FDR) 

sebesar 110%, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas 

                                                            
88Mufidathul Islamiyah., Op.Cit, h 53
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bank sudah termasuk kategori buruk, sebagai praktisi perbankan 

menyepakati batas aman Financing to Deposit Ratio (FDR)  sebesar 80% 

dengan batas toleransi antara 85% dan 100%.

H2 = Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia 

Tahun 2010-2015. 

3. Hubungan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap ROA

Adanya indikasi yang kuat bahwa profitabilitas berkaitan erat pada 

keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam mengatur keuntungan 

yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profit

lebih tinggi akan menarik para investor, sehingga upaya perusahaan untuk 

memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta calon 

investornya, yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya, sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar 

pengungkapan informasi sosial.89 Begitu pula menurut Lucyanda yang 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan ISR.90 Semakin banyak keuntungan yang diperoleh suatu 

perusahaan maka perusahaan tersebut dapat menanggung biaya yang lebih 

                                                            
89 Septi Widiawati, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting 

Perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek SyariahTahun 2009-2011 (Skripsi S1 
Fakultas Ekonomi,universitas Diponegoro, 2012) dikutip oleh Firda Istiani, Pengaruh Ukuran 
Bank, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting
(Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014) (Skripsi Ilmu Ekonomi 
Islam Konsentrasi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2015), h. 43

90 Lucyanda, The Influence of Company Characteristic Toward Corporate Social 
Responsibilty Disclosure,International Conference on Bussiness and management 6-7 September 
2012, Phuket-Thailand, 2012, h. 601-619 dikutip oleh Firda Istiani, Pengaruh Ukuran Bank, 
Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi 
Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014) (Skripsi Ilmu Ekonomi Islam 
Konsentrasi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2015), h. 43
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tinggi untuk membuat pengungkapan sosial yang lebih luas. Memiliki 

kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, 

perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi 

yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka 

menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

H3 = Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia Tahun 

2010-2015. 
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BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka baik yang 

secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun data yang diolah 

dengan menggunakan analisis statistik.91 Penelitian ini menggunakan 

studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan serta 

mengumpulkan data atau informasi melalui bahan kepustakaan, seperti: 

buku, artikel, dokumen, dan referensi lainnya yang relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu metode penelitian yang 

dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau 

pengetahuan.

                                                            
91 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)

Bandung : Alfabeta, 2013), h.12
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B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka-

angka baik yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun 

data kualitatif yang diolah menjadi kuantitatif. Data kualitatif sendiri 

adalah serangkain informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih 

berbentuk fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data 

tersebut dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan 

dinyatakan dalam satuan angka.92 Dalam penelitian ini data kuantitatif 

yang digunakan berupa laporan keuangan Bank Syariah Indonesia

periode 2010-2015. 

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku 

(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat 

kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.93 Dalam hal ini peneliti 

memperoleh data sekunder dari laporan keuangan dan laporan 

manajemen masing-masing Bank Syariah Indonesia melalui website 

masing-masing yang dipublikasikan sebagai data dalam penilaian kinerja 

perbankan, dasar hukum dan peraturan-peraturan mengenai perbankan 

                                                            
92 Muhammad Teguh, Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005), h.118
93 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 64
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yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta 

literatur-literatur yang relevan dengan bahasan penulis.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunanakan metode dokumentasi. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.94 Metode ini 

merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkip, buku-buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya. Dalam hal ini dokumen yang digunakan 

adalah yang memiliki relevansi dengan laporan keuangan dan kinerja 

keuangan Bank Syariah Indonesia yang di publikasikan. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya.95 Sementara sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah 

dan karakteristik yang ada pada populasi tersebut.96 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia.

                                                            
94 Muhammad Teguh, Op. Cit, h. 329
95 Moh. Pabundu Tika, Op.Cit, h.174
96 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik, Edisi ke 10, Cetakan 

ke-14 (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.174
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Tabel 3.1
Daftar Populasi Bank Umum Syariah (BUS)

NO NAMA BANK
1 PT BANK BNI SYARIAH
2 PT BANK MEGA SYARIAH
3 PT BANK MUAMALAT INDONESIA
4 PT BANK SYARIAH MANDIRI
5 PT BANK BCA SYARIAH
6 PT BANK BRI SYARIAH
7 PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
8 PT BANK PANIN SYARIAH
9 PT BANK SYARIAH BUKOPIN
10 PT BANK VICTORIA SYARIAH
11 PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
12 BTPN SYARIAH

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi  tersebut.97  Sampel  yang   akan  digunakan  dalam penelitian 

ini yaitu 7 Bank Umum Syariah (BUS). Yaitu PT Bank Syariah Mandiri

(BSM), PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT Bank BRI Syariah, PT 

Bank BNI Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Syariah Bukopin

dan PT Bank Mega Syariah.

Sementara untuk pengambilan sampel digunakan teknik 

pengambilan sampel secara purposive sampling atau yang berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni:

a. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan 

melalui website resmi bank yang bersangkutan;

b. Bank Syariah yang beroperasi pada tahun 2010-2015;

                                                            
97 Sugiyono, Op.Cit, h. 81
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c. Laporan Bank syariah yang tersedia secara lengkap yang tersedia di 

masing-masing website bank tersebut;

d. Terdapat pengungkapan CSR dengan menggunakan item-item ISR 

melalui laporan tahunan 2010-2015

e. Memilih tujuh Bank Umum Syariah yang masing-masing memiliki 

Aset tertinggi di perbankan syariah Indonesia.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka penulis memilih 7 

(tujuh) dari 12 (duabelas) Bank Syariah sebagai objek dalam penelitian 

ini, untuk melihat bagaimanakah pengaruh dari DPK, FDR dan ISR

terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi variabel independen.98 Variabel terikat dalam penelitian ini 

berupa Kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio Profitabilitas 

dengan perhitungan Return On Assets (ROA). ROA merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset dalam suatu 

periode. 

                                                            
98 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi 

dan Manajemen, Edisi Pertama (Yogyakarta : Lembaga Penerbit BPPFE, 2002), h.63
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2. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat baik secara positif maupun secara negatif. Jika terdapat variabel 

dependen maka harus terdapat variabel independen. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel bebas, yaitu: 

a. Variabel X1 adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu seluruh 

pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank dari pihak ketiga 

(masyarakat). Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh

masyarakat kepada bank  berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana

dalam  bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.

b. Variabel X2 adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas

suatu bank dalam membayar  kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi

jumlah pembiayaan  yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak 

Ketiga (DPK).99

c. Variabel X3 adalah ISR Pengungkapan Tanggung jawab sosial secara 

islami perusahaan yang bersifat sukarela. Islamic Social Reporting

diukur dengan indeks ISR dari masing-masing perusahaan setiap 

tahun. Nilai indeks tersebut diperoleh dari content analysis pada 

laporan tahunan perusahaan. Metode ini merupakan teknik analisis 
                                                            

99 Suryani, Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas 
Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Walisongo Volume 19, Nomor 1 (Aceh : STAIN 
Malikussaleh Lhokseumawe, 2011), h. 59
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berbentuk dokumen dan teks yang berupaya mengkuantifikasi isi 

menurut kategori (indeks) yang sudah ditetapkan. Indeks ISR ini 

terdiri dari 30 item pengungkapan yang tersusun dalam enam 

tema,dimana item pengungkapan tersebut bersumber dari peneliti 

sebelumnya yaitu Ros Haniffa, Othman et.al dan Ros Haniffa dan 

Hudaib masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. 

Nilai 1 akan diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data 

perusahaan sedangkan nilai 0 akan diberikan apabila item pada ISR 

tidak terdapat dalam data perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, adapun definisi operasional variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini diringkas dalam tabel 

berikut :
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Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator

ROA

Rasio yang mengukur keberhasilan 
manajemen dalam menghasilkan laba 
secara keseluruhan dengan cara 
membandingkan antara laba sebelum 
pajak dengan total aset.

ROA=
	 	

	 	X	100%

DPK

seluruh pengumpulan dana yang 
dilakukan oleh bank dari pihak ketiga 
(masyarkat). Simpanan adalah dana
yang dipercayakan oleh masyarakat 
kepada bank  berdasarkan  perjanjian  
penyimpanan  dana dalam  bentuk 
giro, deposito, tabungan dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu.

DPK= Giro+Deposito+Tabungan

FDR

Rasio yang menunjukkan kemampuan 
suatu bank dalam menyediakan dana
kepada debiturnya dengan modal yang 
dimiliki oleh bank maupun dana yang
dapat dikumpulkan dari masyarakat

FDR=  
	 	X	100%

ISR

Pengungkapan Tanggung jawab sosial 
secara islami perusahaan yang bersifat 
sukarela. Islamic Social Reporting
diukur dengan indeks ISR dari masing-
masing perusahaan setiap tahun. Nilai 
indeks tersebut diperoleh dari content 
analysis pada laporan tahunan 
perusahaan. Metode ini merupakan 
teknik analisis berbentuk dokumen dan 
teks yang berupaya mengkuantifikasi 
isi menurut kategori (indeks) yang 
sudah ditetapkan. Indeks ISR ini terdiri 
dari 30 item pengungkapan yang 
tersusun dalam enam tema, masing-
masing item pengungkapan memiliki 
nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan 
apabila item pada ISR terdapat dalam 
data perusahaan dan nilai 0 akan 
diberikan apabila sebaliknya.

ISR= 
	 	 	 	

	 	 	X	100%
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F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Desktiptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum,minimum merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel 

terdistribusi dengan secara normal atau tidak.100  

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas101

Uji Normalitas bertujuan untuk meguji apakah dalam model 

regresi, variabel “pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal”. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 

dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau

tidak yaitu salah satunya dengan analisis grafik.

Analisis grafik salah satu cara termudah untuk melihat

normalitas residual adalah dengan grafik histogram yang 

membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati

distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat histogram, 

hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang

kecil.

                                                            
100 Imam Ghozali, Aplikasi analisis multivariate dengan program  SPSS 23 (Semarang : 

Badan penerbit Universitas Diponegoro, Cet VIII, 2016), h. 154
101 Ibid.
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Metode yang lebih handal yaitu dengan melihat normal

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus

diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis

diagonal. Bila distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya.

Tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis 

diagonal. Prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan dari

analisis normal probability plot adalah sebagai berikut :

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak

mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolineritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
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variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame variabel 

independen sama dengan nol.102 Untuk menguji adanya 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar 

variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor

(VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai tolerance lebih kecil dari 

0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 

nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, jika VIF 

kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam model adalah objektif dan dapat dipercaya. Serta 

menurut Ghozali uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan varian inflation factor atau VIF. Data dikatakan tidak 

terdapat masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance ≥ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≤ 10.

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan Homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.  Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

                                                            
102 Imam Ghozali, Op.Cit, h. 103



88

Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heterokedastisitas

karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang dan besar).

Ada beberapa cara mendeteksi ada atau tidaknya Heterokedastisitas: 

1) Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang 

telah di- studentized.

Dasar analisis :

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas.103

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

                                                            
103 Imam Ghazali,Op.Cit, h. 134
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pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) 

karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok 

cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau 

kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data 

crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relative jarang 

terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal 

dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada cara yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. 

Autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan uji durbin-

watson (d). Hasil perhitungan durbin-watson (d) dibandingkan 

dengan nilai tabel d pada α = 0,05, pada tabel d terdapat  nilai 

batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika d < dL dan 

apabila d > 4 –dL maka terdapat autokorelasi. Jika dU < d < 4 –

dU berarti tidak terjadi autokorelasi. 

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Analisis berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variable
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dependen kriterium yang dapat di prediksi melalui variabel independen 

atau prediktor, secara parsial maupun simultan. Dengan demikan model 

regresi linier berganda bila dinyatakan dalam bentuk persamaan 

matematis adalah sebagai berikut:

Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 +b3.X3 ... + bk. Xk

Keterangan:

Y : Variable Dependen/Variable terikat (ROA)

X1, X2, X3...Xk : Variable Independen/Variable bebas (ln DPK, FDR,ISR)

a : Konstanta (nilai Y, apabila X1, = X2 = 0)

b1, b2, b3...bk : Koefesien Regresi. 

4. Uji Persamaan Regresi

Uji persamaan regresi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Koefisien Determinasi (R2)

Untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regresi yang 

terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, perlu dilihat 

sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan 

kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran 

yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenal dengan nama 

Koefisien Determinasi (R2). Selain itu Koefisien Determinasi 

menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh 

pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang 

dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai variabel X ).
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b. Uji Statistik F

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi 

variabel dependen.104 Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada 

tingkat nilai signifikansi dengan nilai α (5%) pada tingkat 5%, 

pengambilan kesimpulannya adalah dengan  melihat nilai signifikan α 

5% dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika nilai Sig < α maka Hο ditolak

2) Jika nilai Sig > α maka Ho diterima

c. Uji Statistik t

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing  

variabel independen terhadap variabel dependen105 secara parsial 

dengan derajat keabsahan 5%, uji dilaksanakan dengan langkah 

membandingkan t hitung dengan t tabel. Pengambilan kesimpulan 

adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan 

nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak

2) Jika nilai Sig > α maka Ho diterima

                                                            
104Imam Ghazali,Ibid, h. 171
105Ibid.



92

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengujian Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, merupakan 

ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak.106

Analisa statistik deskriptif dilakukan pada populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu bank umum syariah selama tahun 2010 sampai dengan 

2015. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return on Asset, sedangkan 

variabel independennya adalah Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit 

Ratio dan Islamic Social Reporting. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif

Variabel N   Minimum   Maksimum   Rata-rata Standar Deviasi

DPK 42   556800,00   19322756000,00 1393058338,19 4161864498,79

FDR 42 68,92 102,70 88,89 7,76

ISR 42 0,86 1,00 0,93 0,04

ROA 42 -0,04 0,61 0,02 0,09

      Sumber : Data yang diolah, 2017

Hasil analisis statistik deskriptif padal tabel 4.1 di atas menunjukkan 

bahwa terdapat 42 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. 

                                                            
106 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23

(Semarang : Badan Penerbit UNDIP, Cet III, 2016), h. 154
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Berdasarkan hasil analisa deskriptif  DPK menunjukkan jarak data yang 

cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 556800,00 dan nilai 

terbesar (maksimum) sebesar 19322756000,00 sedangkan rata-rata pada 

variabel DPK sebesar 1393058338,19 dan memiliki standar deviasinya yaitu 

sebesar 4161864498,79.

Pada variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa FDR pada data Tahunan selama periode 2010-2015 

memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 68,92 dan nilai terbesar 

(maksimum) sebesar 102,70 sedangkan rata-rata dari variabel FDR yaitu 

sebesar 88,89 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 7,76. Nilai standar 

deviasi menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai 

mean, hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel FDR tidak 

terlalu besar. 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan 

maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan 

baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai maksimum 

dan minimum FDR.

Pada variabel Islamic Social Reporting (ISR), pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa FDR pada data Tahunan selama periode 2010-2015 

memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0,86 dan nilai terbesar (maksimum) 

sebesar 1,00  serta nilai rata-rata dari variabel ISR yaitu sebesar 0,93 dan 

memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,04. Nilai standar deviasi 
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menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal ini 

menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel ISR tidak terlalu besar. 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan 

maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan 

baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai maksimum 

dan minimum ISR.

Pada variabel ROA menunjukkan jarak data yang cukup jauh, yaitu nilai 

terkecil (minimum) sebesar -0,04 dan nilai maksimum sebesar 0,61 serta nilai 

rata-rata dari ROA yaitu sebesar 0,02 dan memiliki nilai standar deviasi 

sebesar 0,09.

B. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dengan model regresi linier  berganda harus 

menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini 

dimaksudkan agar variabel Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio

dan Islamic Social Reporting menjadi estimator atas variabel Return on Asset

tidak bias. Apabila tidak ada gejala asumsi klasik yaitu autokorelasi, 

multikolineritas, heteroskedastisitas dan normalitas dalam pengujian hipotesis 

dengan model yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu 

model yang baik sehingga analisisnya juga biak dan tidak bias.

1. Hasil Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang 

berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data 
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dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Ada

dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Metode yang lebih handal yaitu dengan melihat normal

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi

normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Bila 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pengujian asumsi 

normalitas dapat pula dilakukan dengan menggunakan gambar normal P-

Plot. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan grafik P-Plot

adalah titik sebar pengamatan berada di sekitar garis diagonal maka dapat 

dikatakan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Hasil pengujian 

disajikan sebagai berikut.

Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas dengan Probability Plot
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Dari gambar 4.1 memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis 

linier diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang 

digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

2. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen.  Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance

dengan lawannya variance inflation factor (VIF). Multikolonieritas  

terjadi jika nilai tolerance mendekati 1 sedangkan nilai VIF disekitar 

angka 1 dan tidak melebihi 10. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Multikolonieritas

Variabel Independen Tolerance VIF

ISR 0,644 1,552

FDR 0,966 1,035

LN DPK 0,638 1,567

                 Sumber : Data yang diolah, 2017

Hasil penelitian pada tabel menunjukkan nilai Tolerance 

mendekati 1 sedangkan nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari 

multikolonieritas atau dapat dipercaya dan obyektif. 
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3. Hasil Uji Heteroskesdisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu dengan 

pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskesdisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedatisitas atau tidak terjadi heteroskesdisitas. Metode yang 

digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskesdisitas adalah 

melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Ada tidaknya gejala Heteroskesdisitas dapat 

diketahui dua hal, antara lain: 

a. Jika pencaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu 

dan beraturan, maka terjadi masalah heteroskesdisitas. 

b. Jika pencaran data yang berupa titik-titik tidak membentuk pola 

tertentu dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak 

terjadi masalah heteroskesdisitas.

Adapun grafik hasil pengujian heteroskesdisitas menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2 Hasil Pengujian Heteroskesdisitas dengan Scatterplot
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Hasil analisis pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskesdisitas pada 

model.

4. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode -1 (sebelumnya). Jika terjadi 

autokorelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Regresi yang bebas 

dari autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson test jika 

memenuhi syarat du < d < 4-du.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Autokorelasi

Keterangan Nilai

N 42

K 3

Durbin Watson 2,105

Dl 1,40730

Du 1,60608

4-du 2,39392
Sumber: data yang diolah, 2017

Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode Durbin-

Watson pada tabel 4.3 didapatkan nilai DW sebesar 2,105 yang 

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat 
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autokorelasi karena nilai DW berada pada daerah B, yaitu antara nilai dU 

(1,60608) dan nilai 4-du (2,39392). Sehingaa asumsi autokorelasi telah 

terpenuhi.

C. Analisis Regresi Berganda dan Uji Persamaan Regresi 

Analisis regresi  digunakan terutama  untuk tujuan peramalan, dimana 

dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen (tergantung) dan variabel 

independen (bebas) . Analisis regresi adalah analisis tentang bentuk linier 

antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis berganda 

digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriterium dapat di 

prediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial maupun 

simultan. Berdasarkan pengolahan data melalui program SPSS menghasilkan 

output data seperti tabel dibawah ini.                                                                                               

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda
Dan Persamaan Regresi

Variabel Prediksi Koefisien thitung Signifikansi Keterangan

(Constant) 0,411 1,279 0,209

ROA
ISR + -0,254 -0,679 0,501 Ditolak

FDR + -0,004 -2,464 0,018 Ditolak

LN DPK + 0,013 2,201 0,034 Diterima

R Square         = 0,264
Adjusted R2       = 0,206
F hitung           = 4,539                                                    Sig: 0,008

     Sumber : data yang diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil uji statistik regresi berganda pada tabel 4.4 diatas 

yang telah dilakukan dapat disusun persamaan matematis dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

Return on Asset = 0,411 + 0,013 DPK – 0,004 FDR - 0,254 ISR + e

1. Hasil Uji Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinan (R2)  pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Y), namun penggunaan koefisien determinasi (R2) memiliki 

kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel maka R2

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, 

koefisien deteminasi dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R2 . 

Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel 4.4 diatas.

Berdasarkan perhitungan uji determinasi yang tampak pada 

tabel 4.4 diatas, besarnya koefisien determinasi atau adjusted R2

adalah 0,206 hal ini berarti  20,6 % variasi variabel Return on Asset

dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yakni DPK, FDR, 

dan ISR sedangkan sisanya (100%-20,6%  = 79,4 %) dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
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2. Uji Hipotesis Secara Simultan

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh simultan 

DPK, FDR dan ISR terhadap ROA dapat dilihat dari hasil uji F. 

Kriteria pengujiannya apabila nilai p value < 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.4 di atas.

Berdasarkan hasil perhitungan uji F pada Tabel 4.4 diperoleh 

F hitung = 4,539 dengan nilai p value = 0,008, karena probabilitasnya 

jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak yang berarti ada pengaruh secara simultan DPK, FDR dan ISR 

terhadap ROA yang signifikan.

3. Uji Hipotesis Secara Parsial

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial 

DPK, FDR dan ISR terhadap ROA dapat dilihat dari hasil uji t. 

Kriteria pengujiannya apabila nilai p value < 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.4 di atas.

a. Pengaruh DPK terhadap ROA

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh DPK 

terhadap ROA pada tabel 4.4 diperoleh t hitung sebesar 2,021, 

dengan nilai p value 0,034 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel  ROA dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh 

DPK. Hipotesis yang diajukan sama dengan hasil penelitian yaitu 
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DPK berpengaruh positif terhadap ROA, maka dapat disimpulkan 

H1 di terima.

b. Pengaruh FDR terhadap ROA

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh FDR 

terhadap ROA pada tabel 4.4 diperoleh t hitung sebesar -2,464, 

dengan nilai p value 0,018 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel FDR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

variabel ROA, namun hipotesis yang diajukan adalah FDR 

berpengaruh positif terhadap ROA maka dapat disimpulkan H2 di 

tolak.

c. Pengaruh ISR terhadap ROA

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh ISR 

terhadap ROA pada tabel 4.4 diperoleh t hitung sebesar -0,679

dengan nilai p value 0,501 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel ISR berpengaruh secara negatif terhadap variabel ROA, 

namun hipotesis yang diajukan adalah ISR berpengaruh positif 

terhadap ROA maka dapat disimpulkan H3 di tolak.

D. Pembahasan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu DPK, 

FDR dan ISR dari hasil uji F diperoleh F hitung = 4,539 dengan nilai p value

= 0,008 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang berarti 

ada pengaruh secara simultan DPK, FDR dan ISR terhadap ROA yang 

signifikan dan berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh R-Square sebesar 
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0,264 yang berarti bahwa kontribusi DPK, FDR dan ISR secara simultan 

berpengaruh terhadap Return on Asset sebesar 26,4%. Namun secara parsial 

ternyata DPK berpengaruh positif dan signifikan teradap Return on Asset, 

sedangkan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset 

dan  ISR berpengaruh negatif terhadap Return on Asset.

Secara parsial, dari hasil uji t diperoleh koefisien dan p value utuk variabel 

DPK sebesar 0,013 dan 0,034 yang berada dibawah level signifikansi 0,05, 

yang berarti variabel DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return on Asset. Dan untuk FDR nilai koefisien dan p value sebesar  

-0,004 dan 0,018 yang berada dibawah level signifikansi 0,05, yang berarti 

variabel FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset. 

Sedangkan pada variabel ISR nilai koefisien dan p value sebesar -0,254 dan 

0,501 yang berada diatas level signifikansi 0,05, yang berarti variabel ISR 

berpengaruh negatif terhadap Return on Asset.

Adapun secara parsial analisis pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Pengaruh DPK Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu seluruh pengumpulan dana yang 

dilakukan oleh bank dari pihak ketiga (masyarakat). Simpanan adalah

dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank  berdasarkan  

perjanjian  penyimpanan  dana dalam  bentuk giro, deposito, tabungan dan

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Semakin meningkat pangsa pasar pihak ketiga maka semakin 

meningkat kredit yang diberikan. Meningkatnya kapasitas kredit atau 
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pembiayaan menyebabkan perolehan pendapatan meningkat sehingga laba 

yang diperoleh meningkat. Serta semakin banyak dana pihak ketiga yang 

bisa dihimpun bank, maka semakin tinggi kinerja bank (ROA).107

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh DPK terhadap 

ROA pada tabel 4.4 diperoleh t hitung sebesar 2,021, dengan nilai p value

0,034 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel  ROA dipengaruhi 

secara positif dan signifikan oleh DPK. Hipotesis yang diajukan sama 

dengan hasil penelitian yaitu DPK berpengaruh positif terhadap ROA, 

maka dapat disimpulkan H1 di terima. Dengan meningkatnya DPK akan 

diikuti dengan meningkatnya ROA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Hal ini dikarenakan DPK merupakan faktor 

penting bagi kelangsungan sebuah bank,  jika aset bank meningkat maka 

akan diikuti tingkat profitabilitasnya. Peningkatan Dana Pihak Ketiga 

berupa simpanan, deposito dan giro maka tingkat profitabilitas akan 

meningkat pula. Keuntungan bank berasal dari sumber-sumber dana 

ataupun nisbah bagi hasil yang akan diterima dari alokasi tertentu. 

Pengalokasian dana dapat dilakukan untuk penyaluran pembiayaan dan

membeli berbagai macam aset yang dianggap menguntungkan bank.108

Dengan jumlah Dana Pihak Ketiga meningkat maka bagi nasabah ataupun 

calon nasabah mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh 
                                                            

107 Bambang Sudiyatno dan Jati Suroso, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, 
CAR Dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public Di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) (Periode 2005-2008) (Semarang :Universitas Stikubank, 2010), h.135

108 Kasmir, Bank &  Lembaga Keuangan  Lainnya (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2012), h.84
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pendanaan yang lebih tinggi serta bank pun mendapatkan pendapatan yang 

tinggi pula, dengan aset yang semakin baik serta diikuti dengan 

profitabilitas yang meningkat maka akan membawa image yang baik bagi 

bank syariah, dengan memberikan rasa kepercayaan bagi nasabah untuk 

menyalurkan dananya serta bank pula mampu mengelola asetnya dengan 

baik. Dana pihak ketiga yang diproksi dengan penjumlahan antara  giro,

tabungan dan deposito. DPK mempunyai pengaruh positif dan singnifikan 

terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dana pihak ketiga (DPK), 

semakin tinggi ROA. Kondisi ini akan menguatkan persepsi masyarakat 

untuk menyimpan dananya di bank, dan secara teoritis masyarakat 

mempercayai kinerja bank, karena masyarakat menyerahkan uangnya 

untuk dikelola oleh bank. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep dan 

logika kegiatan operasi bank, dimana semakin banyak dana pihak ketiga 

yang dapat dihimpun dari masyarakat, maka semakin besar peluang untuk 

dapat mendapatkan return dari penggunaan dana tersebut. Upaya yang 

dapat dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja bank (ROA) 

adalah dengan meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui 

peningkatan kepercayaan kepada nasabah, karena dengan kepercayaan ini 

nasabah akan menyimpan dananya di bank.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Anggraeni 

dan Suardhika bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas.
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2. Pengaruh FDR Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Rasio likuiditas dalam lembaga keuangan bank adalah risiko akibat 

ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 

sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi 

yang dapat diagunkan, tanpa menggangu aktivitas dan kondisi keuangan 

bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko likuiditas 

bank yang baik.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh FDR terhadap 

ROA pada tabel 4.4 diperoleh t hitung sebesar -2,464, dengan nilai p value 

0,018 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap variabel ROA, namun hipotesis 

yang diajukan adalah FDR berpengaruh positif terhadap ROA maka dapat 

disimpulkan H2 di tolak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA. Hal ini dikarenakan adalah rasio yang mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban nasabah. Semakin tinggi 

rasio FDR maka ROA akan semakin rendah, Jika dana yang disalurkan 

kepada nasabah tidak mampu dikelola dengan baik oleh bank dan 

memungkin dana tersebut mengendap, penyebabnya bisa saja pembiayaan 

yang disalurkan ke nasabah lain dengan menggunakan dana tersebut pihak 

bank tidak mampu menagihnya sehingga dana tersebut tidak tersalur 

dengan baik sehingga dapat menyebabkan kredit macet atau pembiayaan 

bermasalah. Dengan dana yang semakin mengendap memungkinkan calon 
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nasabah lain untuk tidak menyalurkan dananya baik baik berupa tabungan 

ataupun deposito. Sebab jika bank tidak mampu dalam memenuhi 

kewajiban nasabah maka nasabah akan menilai bahwa asset yang dikelola 

bank tidak lancar maka profitabilitasnya juga akan rendah. 

Ketika nasabah membutuhkan dananya segera sedangkan pihak 

bank tidak mampu memenuhi dana tersebut maka akan berdampak negatif 

terhadap nasabah, Hasil penelitian ini menyatakan bahwa FDR 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Serta tinggi rendahnya 

rasio FDR menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank, berarti digambarkan 

sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai 

angka rasio lebih kecil. Meskipun, penyaluran pembiayaan syariah dari

bank-bank syariah cukup baik, artinya  penyaluran pembiayaan lebih  

besar daripada dana yang disimpan oleh nasabah. Sehingga dengan

hal ini bank di satu sisi akan memperoleh bagi hasil yang cukup besar 

dari  debitur daripada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang

menyimpan dananya di bank syariah. Namun  tentunya ini juga

mengandung risiko  pembiayaan yang cukup besar karena semakin 

besarnya dana pembiayaan yang  disalurkan.

Standar  yang digunakan Bank Indonesia untuk  rasio   

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka

rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka di

bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank

tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana  yang
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berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah  sebagai

perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang

kekurangan dana, maka  dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR)

60% berarti 40% dari seluruh dana yang di himpun tidak tersalurkan

kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

bank  tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika

rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110%,

berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana 

yang  dihimpun. Oleh karena dana yang  dihimpun dari masyarakat 

sedikit, maka  bank  dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak 

menjalankan fungsinya sebagai pihak perantara dengan baik. Semakin

tinggi Financing  to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin berisiko 

pada kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to

Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam

menyalurkan pembiayaan. Jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR)

bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka 

laba  yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi 

bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).109

Dalam perbankan yang dikhawatirkan yaitu adalah risiko investasi 

terjadi akibat yang mungkin ditimbulkan akibat kelalaian manusia, 

kesalahan itu yang disebabkan karena pelanggaran (fraud) dan atau 

kelalaian (error). Misalnya, karena kurangnya informasi yang dimilki 

                                                            
109Suryani, Op.Cit, h. 35
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komite pembiayaan bank Islam, terjadi kesalahan dalam seleksi debitur. 

Debitur yang kurang amanah dan professional diputuskan dapat menerima 

pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah dan atau musyarakah. Jika 

debitur-debitur seperti ini dipilih dan mereka tetap memiliki sifat kurang 

amanah dan professional, maka ada kemungkinan mereka melakukan 

moral hazard dan atau mis-management dalam pengelolaan usahanya, Hal 

ini bisa mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil 

sebagaimana diharapkan.110 Antonio dan Arifin dalam Bambang Rianto 

Rustam menguraikan penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah 

terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi 

karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. 

Akibatnya, kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan 

risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin tampak ketika 

perekonomian dilanda krisis. Turunnya penjualan mengurangi penghasilan 

perusahaan sehingga perusahan mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kewajiban membayar utang-utangnya. Pada saat bank mengeksekusi 

pembiayaan macet, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai 

karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan 

yang diberikan. Adapun untuk menekan risiko ini dengan cara memberi 

batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap petugas pembiayaan 

berdasarkan pada kapabilitasnya dan batas jumlah pembiayaan yang 

diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu serta dengan melakukan 

                                                            
110Imam Wahyudi et.al, Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta : Salemba Empat, 2013),

h. 177
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diversifikasi.111  Beberapa faktor yang berkontribusi dalam penyimpangan 

ini, antara lain :

a. Belum sinkronnya pemahaman yang dimiliki para bankir, nasabah dan 

debiturnya serta regulator terhadap risiko investasi bank Islam, 

b. Tantangan dari regulator yang menetapkan akad-akad berbasis syirkah 

sebagai akad berisiko lebih tinggi sehingga perlu didukung dengan 

kecukupan modal yang lebih tinggi pula

c. Kondisi persaingan usaha bank Islam dalam dual banking system

cenderung “memaksa” bank untuk menyerap sebagian kerugian yang 

seharusnya ditanggung oleh nasabah deposan agar nasabah tidak lari.

3. Pengaruh ISR Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan 

(manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan. Sebaliknya ketika 

tingkat profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan 

akan membaca “good news” kinerja perusahaan.112

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial 

yang dilaksanakan oleh bank syariah bukan berasal dari profit yang  

diperoleh oleh bank syariah, namun berasal dari dana zakat, infaq dan 

shadaqah maupun pendapatan non-halal. Serta selanjutnya pada 

manajemen laba yang tidak memberi pengaruh terhadap pelaksanaan dan 

pengungkapan ISR pada bank syariah dikarenakan manajemen laba yang 

                                                            
111 Bambang Rianto Rustam, Op. Cit, h. 59
112Rolia Wahasusmiah, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Secara Syariah Terhadap 

Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan (Jurnal Proceding Sriwijaya Economic and Business 
Conference, Universitas Bina Darma, 2015), h. 773
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dilakukan dalam taraf wajar dan tidak mempengaruhi kualitas laba bank 

syariah sehingga pihak manajemen dari bank syariah tidak perlu 

melakukan pencitraan ISR dalam rangka menutupi praktik manajemen 

laba tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh ISR terhadap 

ROA pada tabel 4.4 diperoleh t hitung sebesar -0,679 dengan nilai p value 

0,501 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ISR berpengaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap variabel ROA, namun hipotesis 

yang diajukan adalah ISR berpengaruh positif terhadap ROA maka dapat 

disimpulkan H3 di tolak. 

Semakin tinggi pengungkapan ISR, maka ROA semakin rendah 

begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan persepsi atau anggapan bahwa 

aktivitas Islamic Social Reporting bukan aktivitas yang merugikan dan 

tidak bermanfaat bagi keberlangsungan bank syariah. Melainkan aktivitas 

Islamic Social Reporting merupakan langkah strategis jangka panjang 

yang akan memberikan efek positif bagi perbankan syariah akan tetap 

melakukan dan melangsungkan tanggung jawab sosialnya.113 Tanpa 

melihat apakah perbankan syariah tersebut memiliki profitabilitas turun 

atau naik, karena perbankan syariah perlu memberikan informasi yang 

diperlukan investor. Sehingga meskipun dalam keadaan yang 

menguntungkan atau tidak bagi bank syariah ISR sebaiknya harus 

diungkapkan karena sesuai dengan syariah Islam.

                                                            
113 Firda istiani, Op.cit, h. 83
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Dengan adanya risiko pada bank Islam dimana ada salah satu risiko 

yang terpaksa harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah dalam 

tingkat yang kompetitif yang lebih besar daripada imbal hasil berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati sebelumnya dikenal dengan istilah displaced 

commercial risk, maka dapat menurunnya transparansi bank Islam dalam 

menyajikan secara andal mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kerugian 

seperti apa yang mereka hadapi, kepada stakeholder bank Islam. Bila ini 

terjadi, bank Islam dihadapkan pada risiko transparansi. Risiko ini bisa 

disebabkan karena kurang cukupnya transparansi yang diungkapkan bank 

Islam secara andal dan tepat waktu yang dapat mengakibatkan kurang 

akuratnya penilaian stakeholder terhadap kinerja, bisnis, profil risiko dan 

praktik manajemen risiko pada bank Islam tersebut. Keterbatasan 

transparansi juga terjadi bila bank Islam melaporkan pengungkapannya 

tidak sesuai standar yang berlaku. Untuk itu, standarisasi pelaporan oleh 

bank Islam mutlak diperlukan untuk memudahkan memitigasi risiko ini. 

Lebih lanjut, jika bank Islam kurang transparan dalam menyajikan 

pelaporan keuangannya, hal ini bisa turut berkontribusi pada menurunnya 

reputasi bank Islam sebagai institusi yang memiliki corporate governance

yang baik. Hal ini memicu bank Islam untuk menghadapi jenis risiko 

lainnya, yaitu risiko reputasi adalah risiko akibat menurunya tingkat 

kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi 

negatif terhadap bank syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya 

pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat 
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negatif, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang 

efektif,114 apabila reputasi suatu bank Islam dipertanyakan, lama-

kelamaan hal ini bisa mengakibatkan terjadinya penarikan dana oleh 

nasabah deposan karena mereka memutuskan untuk melakukan “migrasi” 

ke bank Islam lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat bank 

Islam harus menghadapi ancaman risiko likuiditas115 serta berdampak 

buruk terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Hal ini karena ISR bukan hanya sekedar kegiatan, namun ISR 

merupakan kebutuhan para stakeholder yang menjadikan perusahaan

tetap melakukan pengungkapan meskipun memiliki laba tinggi atau

rendah. Perusahaan berorientasi pada laba semata dan manajemen lebih 

tertarik untuk fokus pada pengungkapan informasi keuangan saja. 

Perusahaan menganggap pengguna laporan akan membaca good news 

tentang kinerja keuangan dibandingkan dengan Islamic Social Reporting. 

Penelitian ini sama halnya yang dilakukan oleh Santi Lestari 

dimana Islamic Social Reporting (ISR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas.116 Serta menurut Iwan Setiawan, Haris dan Hafiez 

dalam Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan pengungkapan ISR.117

                                                            
114Bambang Rianto Rustam, Loc.Cit, h. 243
115 Imam Wahyudi et.al, Loc.Cit, h.179
116Santi Lestari, Pengaruh Tingkat Profitabilias, Likuiditas, Leverage, Ukuran

Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada
Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2014 (Universitas Negeri Surabaya : Surabaya, 2015),
h. 23

117 Iwan Setiawan, Haris dan Hafiez, Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan 
Manajemen Laba Memengaruhi Tingkat Pelaksanaan dan Pelaporan ISR Pada Perbankan 
Syariah di Indonesia?, Jurnal Dinamika Akuntasi dan Bisnis Vol.3 (2), 2016, h. 72
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh DPK, 

FDR dan ISR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia 

Tahun 2010-2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara simultan ketiga rasio keuangan yaitu Dana Pihak Ketiga, 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Islamic Social Reporting (ISR) 

berpengaruh terhadap variabel Return on Asset (ROA). Maka dari itu, Ha 

yang menyatakan secara simultan ketiga rasio keuangan yaitu Dana 

Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Islamic Social 

Reporting (ISR) dapat berpengaruh terhadap variabel Return on Asset

(ROA) diterima. 

2. Berdasarkan koefisien regresi DPK secara parsial berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hipotesis yang 

diajukan sama dengan hasil penelitian yaitu DPK berpengaruh positif 

terhadap ROA, maka dapat disimpulkan H1 di terima. Dengan demikian 

semakin tinggi DPK  maka akan diikuti kenaikan ROA. 

3. Berdasarkan koefisien regresi FDR secara parsial berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel FDR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

variabel ROA. Akan tetapi, hipotesis yang diajukan bahwa FDR 

berpengaruh positif terhadap ROA maka dapat disimpulkan H2 di tolak. 



115

4. Berdasarkan koefisien regresi ISR secara parsial berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel ISR berpengaruh secara negatif terhadap variabel ROA. Akan 

tetapi, hipotesis yang diajukan bahwa ISR berpengaruh positif terhadap 

ROA maka dapat disimpulkan H3 di tolak.

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak :

1. Bagi Perbankan

Bank harus tetap menjaga kinerja keuangan dari segi kinerja bisnis 

dan kinerja pengungkapan sosialnya yang cukup membaik pada periode 

akhir penelitian. Serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat, agar 

masyarakat senantiasa menyimpan dananya pada bank untuk dikelola 

sebagaimana mestinya sehingga memberikan kontribusi positif bagi bank 

syariah.  

Menjaga FDR pada level yang optimal dan memperhatikan batas

aman, sehingga bank dapat memenuhi kewajiban  yang akan jatuh 

tempo dan memenuhi permintaan pembiayaan  yang dapat

meningkatkan profitabilitas. Dalam pengungkapan sosial pun bagi 

perbankan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka harus sesuai 

dengan tingkat pengungkapan sosial yang tinggi pula, karena akan 

memberikan dampak yang positif bagi bank dan memberikan image yang 

baik untuk bank tersebut.Serta pengungkapan kinerja sosial juga sebagai 

bentuk upaya meningkatkan kepercayaan stakeholder.
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2. Bagi Calon Nasabah dan Investor

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon nasabah 

dan investor yang akan berinvestasi atau melakukan pembiayaan dan 

mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank serta dapat mengetahui 

informasi secara transparansi dari pihak perbankan atas pengungkapan 

sosialnya, tidak melihat apakah bank tersebut mengalami penurunan 

profitabilitas atau tidak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang 

tidak disebutkan dalam penelitian ini yang mungkin dapat berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah serta menambahkan periode 

dan sampel bank yang digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Diharapkan untuk menambahkan sub-sub dari keenam indeks ISR yang 

berkaitan dengan tema ISR tersebut agar lebih akurat dalam pengungkapan 

ISR dan disarankan pula untuk menggunakan data pengamatan tidak hanya 

Bank Umum Syariah saja Serta penelitian ini diharapakan dapat menjadi 

bahan referensi dan sumber acuan untuk penelitian selanjutnya.
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LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Profil Perbankan Syariah dalam Penelitian

A. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Sejarah 

Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri 

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 

integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri 

(BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan 

hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. 

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang 

disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, 

telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap 

seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam 

kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-

bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya 

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi 

sebagian bank-bank di Indonesia.



Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang 

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang 

Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB 

berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger 

dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan 

(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank 

Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri 

(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut 

juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri 

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon 

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank 

umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk 

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi 

bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah 

segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan 



usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri 

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 

September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah 

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat 

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 

1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah 

Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 

H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank 

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang 

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan 

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah 

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk 

bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.



2. Profil Perusahaan

Nama : PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)

Alamat : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 
10340 – Indonesia

Telepon : (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)

Faksimili : (62-21) 3983 2989

Situs Web : www.syariahmandiri.co.id

Swift Code : BSMDIDJA

Tanggal Berdiri : 25 Oktober 1999

Tanggal Beroperasi : 1 November 1999

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,-

Modal Disetor : Rp2.489.021.935.000,-

Kantor Layanan : 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di
Indonesia

Jumlah jaringan ATM 
BSM

: 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM 
Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM 
BSM, ATM Prima dan MEPS)

Jumlah Karyawan : 16.648 orang (Per September 2016)

Kepemilikan 
Saham:

1. PT Bank Mandiri 
(Persero)Tbk.

: 497.804.386 lembar saham (99,9999998%)

2.PT Mandiri 
Sekuritas

: 1 lembar saham (0,0000002%).



Otoritas Pengawas 
Bank :

: Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro 
Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng 
Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Indonesia Telp 
(62-21) 3858001 Faks (62-21) 
3857917 www.ojk.go.id

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di 
antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen 
consumer, micro, SME,commercial,dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan 
teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

 Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan.

 Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah.

 Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel.

 Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

 Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

 Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



4. Bagan Organisasi 

5. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mulya E. Siregar

Komisaris : Dikdik Yustandi

Komisaris Independen : Bambang Widianto

Komisaris Independen : Ramzi A. Zuhdi

Direksi

Direktur Utama : Toni Eko Boy Subari

Direktur : Putu Rahwidhiyasa

Direktur : Edwin Dwidjajanto

Direktur : Kusman Yandi

Direktur : Choirul Anwar

Direktur : Ade Cahyo Nugroho

Direktur : Achmad Syafii

SEVP : Niken Andonowarih

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr.KH. Ma’ruf Amin



Anggota : Dr. H. M. Syafi’I Antonio, MEc

Anggota : Dr.H. Mohamad Hidayat

B. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

1. Sejarah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank 

BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) 

dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan 

prinsip syariah. 

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 



masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah 

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi 

warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih 

sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk. 

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank 

BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 

2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku 

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak 

Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan 

berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan. 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis 

sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang 



berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

2. Visi & Misi

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan -

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

 Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah.

 Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah.

 Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun.

 Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketenteraman pikiran.



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT BANK 
BRISYARIAH

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI HASIL 
RUPST

PT BANK BRISYARIAH

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eko B. Suharno

Komisaris : Anggito Abimanyu

Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen : Hermanto Siregar



Direksi

Direktur Utama : Moch. Hadi Santoso

Direktur Bisnis Ritel dan Komersial : Indra Praseno

Direktur Operasional : Wildan

Direktur Kepatuhan : Agus Katon Eko S

Direktur Bisnis : Hilman Purakusumah

Sekretaris Perusahaan : Indriati Tri Handayani

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof.Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Anggota           : GunawanYasni,S.E.,AK.,M.M.,CIFA.,FIS.

C. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)

1. Sejarah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, 

transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang 

No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha 

Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, 

Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang 

menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di 

Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 

1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan 



operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap 

aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai 

oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian 

dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 

kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin 

off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi 

waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa 

aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah 

terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran 

terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 

161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 

20 Payment Point.



2. Visi & Misi

a. Visi BNI Syariah

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 
kinerja”

b. Misi BNI Syariah

• Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada    

    kelestarian lingkungan.

• Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan  

    syariah.

• Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

• Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya      

   dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

• Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fero Poerbonegoro

Komisaris Independen : Rizqullah

Direksi

Direktur Operasional : Junaidi Hisom

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Ma’ruf Amin

Anggota : Hasanudin



D. Bank Mega Syariah (BMS)

1. Sejarah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang 

didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.1046/KMK/013/1990 tersebut, di akuisisi CT Corpora (d/h Para 

Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT 

Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham 

memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank 

umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia 

mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui 

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 

menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, 

sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia 

No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah 

perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum 

konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun 

kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan 

perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional 

yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi 

berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. 

Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega 

Syariah.



Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT 

Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan 

tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai 

bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. 

Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. 

Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan 

pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan 

kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan 

dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham 

(RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar 

menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar 

menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai 

Rp787,204 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen 

Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip 

kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan 

profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk 

juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta 

didukung infrastrukur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, 

termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus 

mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega 

Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi 



tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan 

perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha 

mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank 

devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa 

dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah 

memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau 

ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar 

dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank 

Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin 

dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank 

penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan 

demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH 

yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji 

Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi 

Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan 

syariah umat Indonesia.

2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai

a. Visi

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa



b. Misi
Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui 

sinergi dengan semua pemangku kepentingan, Menebarkan nilai-

nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud 

komitmen dalam berkarya dan beramal dan Senantiasa 

meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan 

produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.

c. Nilai – Nilai

Integrity, Synergy, Excellence

3. Struktur Organisasi

4. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : PROF.DR.IR.H. Mohammad Nuh, DEA

Komisaris : Rachmat Maulana



Komisaris : PROF.DR.H. Nasaruddin Umar, MA.

Direksi

Direktur Utama : Emmy Haryanti

Direktur : Yuwono Waluyo

Direktur : Marjana

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Ma’ruf Amin

Anggota : DR.H. Achmad Satori Ismail

Anggota : Kanny Hidaya Y.

E. Bank Mualamat Indonesia (BMI)

1. Profil Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) 

memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia 

pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank 

Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang 

kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak

resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank 

Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk 

keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multi

finance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi 

terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang 

diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di 

Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 



2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia 

(MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di 

Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile 

banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut 

menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah 

penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin 

sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan 

percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan 

merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan 

Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin 

menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan 

Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin 

melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di 

seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk 

membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank 

pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis 

di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 363 kantor layanan 

termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga 

didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM 



Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil 

Kas Keliling (mobile branch) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di 

Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat 

Indonesia melakukan re-branding pada logo Bank untuk semakin 

meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, 

Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai 

pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun 

internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas 

anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia 

Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK 

Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan, dan Baitul maal Muamalat yang memberikan 

layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk 

menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka 

panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia 

akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and 

Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

2. Visi & Misi

a. Visi

“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong 

Regional Presence”.



b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat 

kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan 

sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi 

investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh 

pemangku kepentingan.

3. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anwar Nasution

Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Komisaris : Ayuoob Akbar Qadri

Komisaris : Abdulsalam Mohammad Al-Saleh

Direksi

Direktur Utama : Endy PR Abdurrahman

Direktur Bisnis Ritel : Purnomo B. Soetadi

Direktur Keuangan : Hery Syafril

Direktur Bisnis Korporasi : Indra Sugiarto

Direktur Operasi : Masa P. Lingga

Direktur Human Capital : Awaldi

Direktur Kepatuhan : Andri Donny

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Ma’ruf Amin

Anggota : Sholahudin Al- Aiyub

Anggota : Oni Sahroni



F. Bank BCA Syariah

1. Sejarah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam 

beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai 

ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 

Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, 

.PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama 

Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA 

Syariah. 

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat 

Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris 

Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan 

kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank 

BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-

01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah 

dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga 

kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia 

Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi 

bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui 



Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 

2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA 

Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat

b. Misi

 Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai 
penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami 
kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.

 Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang 
penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan 
bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

3. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Yana Rosiana

Komisaris Independen : Suyanto Sutijadi

Komisaris Independen : Joni Handrijanto

Komisaris : Abdul salam Mohammad Al-Saleh

Direksi

Presiden Direktur : John Kosasih

Direktur :  houda muljanti

Direktur Kepatuhan : Tantri Indrawati

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Fathurrahman Djamil

Anggota : Sutedjo Prihatono



4. Profil Perusahaan

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan 

usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi 

syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 

12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi 

beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah 

sebagai berikut :

1. PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%

2. PT BCA Finance : 0.0001%

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri 

perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang 

penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi 

nasabah perseorangan, mikro, kecil dan menengah. Masyarakat yang 

menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang 

oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA 

Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang 

saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan 

oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran 

(pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin 



EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan 

pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat 

menghubungi HALO BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 49 jaringan cabang yang 

terdiri dari 9 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 

Kantor Cabang Pembantu Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor 

Fungsional (KF) dan 26 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di 

wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, 

Semarang, Bandung, Solo dan Yogyakarta (data per Agustus 2016).

G. Bank Syariah Bukopin (BSB)

1. Profil Perusahaan

Perjalanan perseroan bermula dari sebuah bank umum, yakni PT 

Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk 

untuk dikembangkan sebagai bank syariah. PT Bank Persyarikatan 

Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 102 tertanggal 29 Juli 1990 

dihadapan Notaris Dr. Widjojo Wilami, S.H., di Samarinda, Kalimantan 

Timur, dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. 

Setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia (BI) 

pada 27 Oktober 2008, pada 9 Desember 2008 Perseroan resmi 

menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip syariah. Selanjutnya, 



pada 11 Desember 2008, Perseroan diresmikan oleh M. Jusuf Kalla, Wakil 

Presiden Republik Indonesia (periode 2004-2009). Selaku pemegang 

saham mayoritas, PT Bank Bukopin Tbk senantiasa menunjukkan 

komitmen kuat baik melalui penambahan modal maupun upaya-upaya 

lain. 

Salah satunya melalui mengalihkan Hak dan Kewajiban Unit 

Usaha Syariah (UUS) PT Bank Bukopin Tbk ke dalam badan usaha 

Perseroan pada 10 Juli 2009. Pada industri perbankan syariah nasional, 

Perseroan mengambil posisi sebagai bank yang fokus pada UMKM. 

Adapun bidang usaha yang menjadi segmentasi usaha adalah pada bidang 

pendidikan, kesehatan, migas, telekomunikasi, transportasi, pariwisata, 

konstruksi, dan perdagangan umum. Mengingat fungsi intermediasi 

perbankan tak hanya sebatas pembiayaan semata, maka Perseroan juga 

memperkuat sisi pendanaan melalui penghimpunan dana dari masyarakat 

baik dari perorangan maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah 

Air. Sebagai respons positif sekaligus untuk menjawab tantangan dunia 

usaha yang terus berkembang dewasa ini, pada 2010, Perseroan telah 

melakukan penambahan divisi baru yaitu Divisi Konsumer yang 

memfokus kan usaha pada pembiayaan konsumtif untuk sektor perumahan 

dan kendaraan bermotor roda empat.

Seiring dengan pengembangan usaha yang dilakukan, Perseroan 

juga terus berupaya melakukan penguatan di bidang sumber daya insani

(SDI), baik secara kualitas (kompetensi dan integritas) maupun kuantitas. 



Pada 2010, Perseroan telah melakukan penambahan 199 (seratus Sembilan 

puluh sembilan) karyawan di berbagai bidang.

Selain itu, pada periode 2010 Perseroan juga telah berhasil 

mencetak lulusan-lulusan Officer Development Program (ODP) sebanyak

40 (empat puluh) orang yang langsung ditempatkan menjadi officer

potensial di Kantor Pusat serta beberapa Kantor Cabang. Di bidang 

Teknologi Informasi (TI), Perseroan juga melakukan pengembangan 

teknologi perbankan yang diselaraskan dengan pengembangan produk-

produk e-banking dan payment gateway yang berbasis syariah. Saat ini, 

Perseroan telah memiliki Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Salemba 

Raya No.55 Jakarta Pusat, 7 (tujuh) Kantor Cabang (KC), 4 (empat) 

Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 29 Kantor Layanan Syariah (KLS) 

yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Dengan dukungan

infrastruktur (teknologi informasi dan jaringan) yang memadai dan SDI 

yang profesional serta dapat diandalkan, Perseroan senantiasa optimistis

mampu memberikan pelayanan yang prima sekaligus menjawab 

kebutuhan masyarakat yang erat kaitannya dengan jasa-jasa perbankan 

dan keuangan yang berdasarkan sistem syariah di negeri ini.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Pilihan Dengan Pelayanan Terbaik

b. Misi
- Meningkatkan pelayanan terbaik pada nasabah
- Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah 



- Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor Usaha Mikro Kecil 
& Menengah (UMKM)

- Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder

c. Nilai-Nilai

Amanah
Tanggap
Kualitas
Peduli
Kerjasama

3. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tri Joko Priharto

Komisaris : Eddy Cahyono

Komisaris Independen : Hajriyanto Y. Thohari

Komisaris Independen : Bambang Setiaji

Direksi

Direktur Utama : Rianto

Direktur Bisnis : Aris Wahyudi

Direktur Operasi & Pelayanan : Rudy Susatyo

Direktur Kepatuhan : Adil Syahputra

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof.DR.H.M. Din 

   Syamsuddin,M.A.

Anggota : H.Ikhwan Abidin Basrie, 

  M.A.
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Tabel Hasil Pengujian Analisis Deksriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

DPK 42 556800.00 19322756000.00 1393058338.1905 4161864498.78635

FDR 42 68.92 102.70 88.8938 7.76870

ISR 42 0.86 1.00 0.9369 0.04336

ROA 42 -0.0400 0.6100 0.024810 0.0933120

Valid N (listwise) 42

Gambar Hasil Pengujian Normalitas dengan Probability Plot



Gambar Hasil Pengujian Heterokesdisitas dengan Scatterplot

Tabel Hasil Pengujian Autokorelasi

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Durbin-
Watson

1 0.514a 0.264 0.206 0.0831638 2.105

a. Predictors: (Constant), LN DPK, FDR, ISR
b. Dependent Variable: ROA

Tabel Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.

Collinearity 
Statistics

B
Std. 

Error
Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 0.411 0.321 1.279 0.209

ISR -0.254 0.373 -0.118 -0.679 0.501 0.644 1.552

FDR -0.004 0.002 -0.349 -2.464 0.018 0.966 1.035

LN DPK 0.013 0.006 0.383 2.201 0.034 0.638 1.567



Tabel Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 0.411 0.321 1.279 0.209

ISR -0.254 0.373 -0.118 -0.679 0.501

FDR -0.004 0.002 -0.349 -2.464 0.018

LN DPK 0.013 0.006 0.383 2.201 0.034

  Dependent Variable: ROA

Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinan (R2)

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

1 0.514a 0.264 0.206 0.0831638

    a. Predictors: (Constant), LN DPK, FDR, ISR

    b. Dependent Variable: ROA

Tabel Hasil Pengujian Statistik F

Model Sum of 
Squares

Df Mean 
Square

F Sig.

1

Regression 0.094 3 0.031 4.539 0.008b

Residual 0.263 38 0.007

Total 0.357 41

   a. Dependent Variable: ROA

   b. Predictors: (Constant), LN DPK, FDR, ISR
   



Tabel Hasil Pengujian Statistik T

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 0.411 0.321 1.279 0.209

ISR -0.254 0.373 -0.118 -0.679 0.501

FDR -0.004 0.002 -0.349 -2.464 0.018

LN DPK 0.013 0.006 0.383 2.201 0.034

Dependent Variable: ROA
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DPK, FDR, ISR DAN ROA

NO TAHUN NAMA X1 (ISR) X2 (FDR) X3(DPK) Ln DPK Y (ROA)
1 2010 BSM 0.960 82.540 28998000.00 17.18274 0.0221 miliar
2 2011 BSM 0.960 86.030 42618000.00 17.56779 0.0195 miliar
3 2012 BSM 0.960 94.400 47409000.00 17.67432 0.0225 miliar
4 2013 BSM 0.960 89.370 56461000.00 17.84906 0.0153 miliar
5 2014 BSM 0.960 81.920 59821000.00 17.90687 -0.0400 miliar
6 2015 BSM 0.960 81.990 62113000.00 17.94447 0.0056 miliar
7 2010 BMI 0.960 91.520 17393440.00 16.6716 0.0136 Miliar
8 2011 BMI 1.000 76.760 26658090.00 17.0986 0.0113 Miliar
9 2012 BMI 1.000 94.150 34903830.00 17.36811 0.0020 Miliar

10 2013 BMI 1.000 99.990 41789660.00 17.54816 0.0027 Miliar
11 2014 BMI 1.000 84.140 51206770.00 17.75138 0.0017 Miliar
12 2015 BMI 1.000 90.300 45077650.00 17.6239 0.0020 Miliar
13 2010 BRIS 0.960 95.820 5096597.00 15.44408 0.0035 jutaan
14 2011 BRIS 0.960 90.550 9906412.00 16.10869 0.0020 jutaan
15 2012 BRIS 0.960 100.960 11948889.00 16.29615 0.0115 jutaan
16 2013 BRIS 0.960 102.700 13794869.00 16.43981 0.0008 jutaan
17 2014 BRIS 0.960 93.900 16711516.00 16.63161 0.0119 jutaan
18 2015 BRIS 0.960 84.160 19648782.00 16.79353 0.0076 jutaan
19 2010 BNIS 0.960 68.920 5162728000.00 22.36473 0.6100 miliar
20 2011 BNIS 0.960 78.600 6752263000.00 22.63314 0.0129 miliar
21 2012 BNIS 0.960 84.990 8947729000.00 22.91467 0.0148 miliar
22 2013 BNIS 0.960 97.860 1422190000.00 21.07546 0.0340 miliar
23 2014 BNIS 0.960 92.600 16246405000.00 23.51114 0.0350 miliar
24 2015 BNIS 0.960 91.940 19322756000.00 23.68455 0.0260 miliar
25 2010 BMS 0.960 78.170 4040980.00 15.212 0.0190 jutaan
26 2011 BMS 0.930 83.800 4933556.00 15.41157 0.0158 jutaan
27 2012 BMS 0.930 88.880 7108754.00 15.77684 0.0381 jutaan
28 2013 BMS 0.930 93.370 7736248.00 15.86143 0.0233 jutaan
29 2014 BMS 0.900 93.610 5881057.00 15.58725 0.0029 jutaan
30 2015 BMS 0.900 98.490 4354546.00 15.28673 0.0030 jutaan
31 2010 BCAS 0.860 77.900 556800.00 13.22996 0.0110 Miliar
32 2011 BCAS 0.860 78.800 864100.00 13.66944 0.0090 Miliar
33 2012 BCAS 0.860 79.900 1261800.00 14.04805 0.0080 Miliar
34 2013 BCAS 0.860 83.500 1703000.00 14.3479 0.0100 Miliar
35 2014 BCAS 0.860 91.200 2338700.00 14.66511 0.0080 Miliar
36 2015 BCAS 0.860 91.400 3255200.00 14.99576 0.0100 Miliar
37 2010 BSB 0.900 99.150 1621913.00 14.29912 0.0074 jutaan
38 2011 BSB 0.900 83.540 2291738.00 14.64482 0.0052 jutaan
39 2012 BSB 0.900 91.980 2850784.00 14.8631 0.0055 jutaan
40 2013 BSB 0.900 100.290 3272263.00 15.00099 0.0069 jutaan



41 2014 BSB 0.900 92.890 3994957.00 15.20054 0.0027 jutaan
42 2015 BSB 0.900 90.560 4756303.00 15.37498 0.0079 jutaan
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ITEM PENGUNGKAPAN ISR SCORE

A PENDANAAN DAN INVESTASI

1 Aktivitas yang mengandung riba (Beban bunga dan Pendapatan Bunga)

2
Kegiatan yang mengandung Gharar (Short Selling,Future On Delivery,Pure 
Swap and Trading/Margin Trading)

3 Zakat (Jumlah dan Penyaluran)

4
Kebijakanatas Keterlambatan Pembayaran Piutang dan Penghapusan Piutang
Tak Tertagih

B PRODUK & JASA

5 Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk

6 Jenis dan definisi setiap produk

7 Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah dan penyelesaian)

C KARYAWAN

8 Jumlah Karyawan

9 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

10 Kesehatan dan Keselamatan Karyawan

11 Kesejahteraan Karyawan

12 Tunjangan Karyawan

D MASYARAKAT

13 Sedekah / Donasi (Jumlah dan Penyaluran)

14 Wakaf (Jenis dan Penyaluran)

15 Qard Hasan / Pinjaman Kebajikan (Jumlah dan Penyaluran)

16
Program Pendidikan (beasiswa, pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan
lainnya)

17
Kegiatan Amal Sosial (Bantuan Bencana Alam, Donor Darah, Sunatan Masal, 
Pembangunan Infrastruktrur, dll)

18
Menyokong Kegiatan Kesehatan, Hiburan, Olahraga, Budaya, Pendidikan dan
Keagamaan)



19 Pemberdayaan Ekonomi

E LINGKUNGAN

20 Konservasi Lingkungan Hidup

21
Kegiatan Mengurangi Pemanasan Global (Minimalisiasi Polusi, Pengelolaan
Limbah, Pengelolaan Air Bersih, dll)

F TATA KELOLA PERUSAHAAN

22 Status Kepatuhan Terhadap Syariah

23 Struktur Kepemilikan Saham

24 Rincian Nama dan Profil Dewan Komisaris

25 Kinerja Komisaris (Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Jumlah Rapat)

26 Rincian Nama dan Profil Direksi

27 Kinerja Direksi (Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Jumlah Rapat)

28 Rincian Nama dan Profil DPS

29
Kinerja DPS (Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Jumlah Rapat)

30
Kebijakan Anti Pencucian Uang

30 ITEM
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INDEKS ISR

BANK SYARIAH MANDIRI

TABEL. 1

A TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI
TAHUN 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1

TOTAL 4 4 4 4 4 4

B TEMA PRODUK DAN JASA
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1

TOTAL 3 3 3 3 3 3

C TEMA KARYAWAN
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5

D TEMA MASYARAKAT
13 1 1 1 1 1 1
14 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1

TOTAL 6 6 6 6 6 6

E TEMA LINGKUNGAN HIDUP
20 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1

TOTAL 2 2 2 2 2 2
F TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1



24 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9 9 9

INDEKS ISR

BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRIS)

TABEL.2

A TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI
TAHUN 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1

TOTAL 4 4 4 4 4 4

B TEMA PRODUK DAN JASA
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1

TOTAL 3 3 3 3 3 3

C TEMA KARYAWAN
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5

D TEMA MASYARAKAT
13 1 1 1 1 1 1
14 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1

TOTAL 6 6 6 6 6 6

E TEMA LINGKUNGAN HIDUP



20 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1

TOTAL 2 2 2 2 2 2

F TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9 9 9

INDEKS ISR

BANK NEGARA INDONESIA (BNIS)

TABEL. 3

A TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI
TAHUN 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1

TOTAL 4 4 4 4 4 4

B TEMA PRODUK DAN JASA
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1

TOTAL 3 3 3 3 3 3

C TEMA KARYAWAN
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5

D TEMA MASYARAKAT
13 1 1 1 1 1 1



14 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1

TOTAL 7 7 7 7 7 7

E TEMA LINGKUNGAN HIDUP
21 1 1 1 1 1 1
22 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 1 1 1 1

F TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9 9 9



INDEKS ISR

BANK MEGA SYARIAH (BMS)

TABEL. 4

A TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI
TAHUN 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
TOTAL 4 4 4 4 4 4

B TEMA PRODUK DAN JASA
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 0 0
7 1 0 0 0 0 0

TOTAL 3 2 2 2 1 1

C TEMA KARYAWAN
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5

D TEMA MASYARAKAT
13 1 1 1 1 1 1
14 0 0 0 1 0 0
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1

TOTAL 6 6 6 6 6 6

E TEMA LINGKUNGAN HIDUP
20 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1

TOTAL 2 2 2 2 2 2

F TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1



25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9 9 9

INDEKS ISR

BANK BCA SYARIAH (BCAS)

TABEL. 5

A TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI
TAHUN 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1

TOTAL 4 4 4 4 4 4

B TEMA PRODUK DAN JASA
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 2 2 2 2 2

C TEMA KARYAWAN
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5

D TEMA MASYARAKAT
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6 6 6 6 6 6



E TEMA LINGKUNGAN HIDUP
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0

F TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9 9 9

INDEKS ISR

BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI)

TABEL. 6

A TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI
TAHUN 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1

TOTAL 4 4 4 4 4 4

B TEMA PRODUK DAN JASA
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 0 1 1 1 1 1

TOTAL 2 3 3 3 3 3

C TEMA KARYAWAN
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5

D TEMA MASYARAKAT



13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1

TOTAL 7 7 7 7 7 7

E TEMA LINGKUNGAN HIDUP
20 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1

TOTAL 2 2 2 2 2 2

F TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9 9 9

INDEKS ISR

BANK SYARIAH BUKOPIN (BSB)

TABEL. 7

A TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI
TAHUN 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1

TOTAL 4 4 4 4 4 4

B TEMA PRODUK DAN JASA
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1

TOTAL 3 3 3 3 3 3



C TEMA KARYAWAN
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1

TOTAL 5 5 5 5 5 5

D TEMA MASYARAKAT
13 1 1 1 1 1 1
14 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1

TOTAL 6 6 6 6 6 6

E TEMA LINGKUNGAN HIDUP
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0

F TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9 9 9
f
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