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ABSTRAK 

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan 

syariah yang memiliki tujuan serta misi yang mulia. Selain bertujuan 

untuk mencari keuntungan, perbankan syariah juga memperhatikan 

aspek sosial perusahaannya. Dari sisi profit oriented, bank syariah 

harus mencari keuntungan agar dapat menjamin kelangsungan 

operasional atau bisnisnya. Sedangkan dari sisi social oriented, 

ditegaskan bahwa bank syariah harus memberikan kontribusi dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan perbankan 

syariah saat ini, mendorong persaingan antara perbankan syariah dan 

perbankan konvensional yang mempengaruhi pertumbuhan serta 

kinerja masing-masing bank tersebut. Oleh karena itu, setiap 

perbankan harus melakukan pengukuran kinerja keuangan yang 

menjadi penentu keberhasilan bank tersebut dan juga sebagai penentu 

prospek bank di masa yang akan datang, agar bank tersebut dapat 

terus beroperasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana pengaruh zakat dan Islamic corporate social responsibility 

terhadap reputasi BUS dan kinerja keuangan BUS di Indonesia 

periode 2016-2019? Dan tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk 

menguji dan mengetahui pengaruh zakat dan Islamic corporate social 

responsibility terhadap reputasi BUS dan kinerja keuangan BUS di 

Indonesia periode 2016-2019. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2019. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif dan analisis regresi logistik. Populasi yang digunakan yaitu 

Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2016-2019 berjumlah 14 BUS, dengan sampel yang 

memenuhi kriteria yaitu 12 Bank Umum Syariah, dan teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah zakat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap reputasi BUS, Islamic corporate 

social responsibility berpengaruh signifikan terhadap reputasi BUS, 

zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUS, dan 

Islamic corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan BUS. 

Kata kunci: Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, 

Reputasi Bank Umum Syariah, Kinerja Keuangan Bank Umum 

Syariah 
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MOTTO 

 

وْا  َ يَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ ٰٓ أَۡهلِهَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡيَه ۞إِنَّ ٱَّللَّ ِت إِلَىَٰ
ىََٰ ٱۡۡلََمَٰ

ا  َ َكاَن َسِميَعَۢ ا يَِعظُُكم بِِهٓۦٰۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ َ وِِعمَّ ٱلىَّاِس أَن تَۡحُكُمىْا بِٱۡلَعۡدِلِۚ إِنَّ ٱَّللَّ

 بَِصيٗرا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, 

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]:58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan memahami skripsi ini serta menghindari 

adanya kekeliruan bagi pembaca, maka terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Zakat dan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap 

Reputasi dan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 2016-2019”. Berikut penjelasan arti yang 

terdapat dalam setiap kata pada judul tersebut. 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan 

seseorang.
1
 

2. Zakat Perusahaan 

Zakat perusahaan merupakan zakat yang dibayarkan 

perusahaan dari total laba yang dihasilkan. Laba tersebut 

diperoleh dari perusahaan yang dimiliki atau setidaknya 

mayoritas muslim yang telah mencapai haul dan nisab.
2
 

3. Islamic Corporate Social Responsibility 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah 

sebuah konsep CSR Islami yang dikembangkan dari CSR 

konvensional. Ajaran dalam Islam selama ini telah memiliki 

konsep amal/filantropi yang identik dengan konsep filantropi 

dalam konvensional seperti ajaran untuk berzakat, berinfak, 

bersedekah, memberi makan orang miskin, tidak berbuat 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3 ed. 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001),  849. 
2 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011). 



2 
 

kerusakan, serta memberikan pinjaman kepada orang yang 

membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (qadr).
3
 

4. Reputasi Perusahaan 

Reputasi perusahaan adalah hasil evaluasi (penilaian) yang 

menggambarkan citra perusahaan menurut masyarakat.
4
 

5. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi atau hasil 

yang dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan 

fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama 

periode tertentu serta mengetahui seperti apa hasil yang telah 

dicapai dan telah dilaksanakan perusahaan berdasarkan aktivitas 

keuangan.
5
 

6. Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah merupakan bank yang kegiatannya 

mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak 

membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada 

nasabah.
6
 

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas, maksud penulis 

mengambil judul skripsi tersebut yakni untuk memperoleh 

pemahaman mengenai arti keseluruhan dari judul tersebut dengan 

memahami apakah terdapat pengaruh zakat dan islamic corporate 

social responsibility terhadap reputasi dan kinerja keuangan pada 

bank umum syariah di Indonesia. 

B. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan 

syariah yang memiliki tujuan serta misi yang mulia. Selain 

bertujuan untuk mencari keuntungan dan memberikan image yang 

                                                             
3 Ichwan Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi 

dan Kinerja,” Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung (2016): 5. 
4 Johan Arifin dan Eke Ayu Wardani, “Islamic Corporate Social 

Responsibility Disclosure, Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah 
di Indonesia,” Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 20, no. 1 (2016): 39. 

http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art4. 
5 Rudianto, Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan 

Strategis, (Jakarta: Erlangga, 2013), 189. 
6 Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi 

Teori dan Praktik), (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 26. 
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baik kepada masyarakat,
7
 perbankan syariah juga memperhatikan 

aspek sosial perusahaannya. Dari sisi profit oriented, bank syariah 

harus mencari keuntungan agar dapat menjamin kelangsungan 

operasional atau bisnisnya. Sedangkan dari sisi social oriented, 

ditegaskan bahwa bank syariah harus memberikan kontribusi 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk 

peran sosial bank tersebut yakni, terdapat produk qard al-hasan 

(dana kebajikan), implementasi penerimaan dan penyaluran dana 

zakat, infaq, dan sadaqoh (ZIS) serta prioritas pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).
8
 

Pertumbuhan perbankan syariah saat ini, mendorong 

persaingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional 

yang mempengaruhi pertumbuhan serta kinerja masing-masing 

bank tersebut. Oleh karena itu, setiap perbankan harus melakukan 

pengukuran kinerja keuangan yang menjadi penentu keberhasilan 

bank tersebut dan juga sebagai penentu prospek bank di masa yang 

akan datang, agar bank tersebut dapat terus beroperasi. Umumnya 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan khususnya perbankan 

hanya pada rasio keuangan. Tetapi penggunaan rasio keuangan saja 

tentunya memiliki kelemahan. Perbankan syariah secara praktik 

maupun teori sudah jelas berbeda dengan perbankan konvensional, 

sehingga dalam pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah 

tidak hanya terfokus pada rasio keuangan (orientasi pemangku 

kepentingan). Tetapi juga pada pengukuran kinerja keuangan yang 

didasarkan pada triple bottom lines dengan indikator kinerja yang 

meliputi ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). 

Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak 

hanya terfokus pada pemerolehan keuntungan pemegang saham 

saja tetapi, juga untuk pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu 

masyarakat dan lingkungan.
9
 Perkembangan perbankan syariah 

yang tumbuh cukup pesat, menunjukkan minat masyarakat 

                                                             
7 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Bertambah Berkah, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2007), 213. 
8 Sofyan Hadinata, “Islamic Social Reporting Index dan Kinerja Keuangan 

Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, no. 1 
(2019): 73-74. 

9 Ibid. 
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terhadap perbankan syariah semakin bertambah. Dengan begitu, 

image masyarakat terhadap suatu bank memiliki peran yang sangat 

penting. 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia 

 Zakat merupakan bagian dari konsep CSR yang akan 

memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan 

kepentingan sosial di samping kepentingan perusahaan itu 

sendiri.
10

 Zakat merupakan salah satu solusi terbaik guna 

mengentaskan dan mengurangi kemiskinan di dalam suatu negara 

khususnya Indonesia. Dalam hal ini zakat perusahaan yang 

dimaksud adalah zakat yang dibayarkan perusahaan dari total laba 

yang perusahaan hasilkan.
11

 Jika pengelolaan zakat dilakukan 

dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak 

persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat 

terpecahkan.
12

 Kedermawanan perusahaan dalam Islam diwadahi 

dalam sebuah zakat perusahaan.
13

 

                                                             
10 Erie Hariyanto dan Moh. Ali Al-Humaidy, Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syariah, 
(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 1. 

11 Syamsuri Rahim dan Sahrullah, “Pengelolaan Zakat Perusahaan,” Jurnal 

Akuntansi Multiparadigma 8, no. 1 (2017): 201. 

http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7049. 
12 Gustika Nurmalia dan Yudhistira Ardana, “Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, 

Dewan Pengawas Syariah dan Leverage dalam Mengungkapkan Kinerja Bank Umum 
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Zakat selain sebagai suatu ibadah yang tertuang dalam rukun 

islam yang ketiga, zakat juga sebagai aspek tabaru (aspek sosial 

perusahaan) yang merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilakukan oleh perusahaan agar tercipta keseimbangan dalam 

melakukan aktivitas usahanya. Zakat juga diharapkan mampu 

mensejahterakan pihak perusahaan itu sendiri ataupun pihak lain, 

dimana zakat sebagai aspek sosial perusahaan diharapkan mampu 

meningkatkan image perusahaan menurut masyarakat.
14

 Zakat juga 

dapat dijadikan sebagai suatu motivator untuk memperoleh laba, 

dengan begitu dapat dijadikan sebagai faktor pendorong untuk 

memperoleh laba yang lebih besar. Oleh sebab itu, perusahaan 

yang membayarkan zakat akan memberikan feedback positif 

terhadap perusahaannya. 

Menurut signaling theory, zakat yang dibayarkan, dikelola, 

dan didistribusikan akan menjadi sinyal positif di mata masyarakat 

sehingga membantu perusahaan dalam meraih simpati dari 

masyarakat. Perusahaan yang membayar zakat merupakan aktivitas 

pemberiaan sinyal yang diberikan oleh perusahaan yang memiliki 

perbedaan kualitas dengan perusahaan lainnya yang tidak 

membayarkan zakat. Perusahaan yang membayar zakat 

memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut merupakan 

perusahan yang transparan dalam setiap aktivitasnya. Apresiasi 

positif dari para pemangku kepentingan akan menciptakan 

kepedulian stakeholder sehingga para pemangku kepentingan akan 

bersifat loyal dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan. 

Kepedulian para pemangku kepentingan akan menciptakan 

                                                                                                                                   
Syariah di Indonesia,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2019): 114. 

https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3093. 
13 Rika Febby Rhamadhani, “Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan,” 

Hunafa: Jurnal Studia Islamika 13, no. 2 (2016): 346. 
14 Aris Kurniawan dan Suliyanto, “Zakat Sebagai Aspek Tabaru dan 

Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan: Sebuah Agenda 
Penelitian,” Performance: Jurnal Personalia, Financial Operasional, Marketing dan 

Sistem Informasi 18, no. 2 (2013): 51-52. 
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efensiasi operasional bagi perusahaan, dan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.
15

 

Melaporkan dana sosial pada laporan keuangan bank umum 

syariah merupakan kewajiban yang tertuang dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2016). 

PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah, bertujuan untuk penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan entitas syariah, agar dapat dibandingkan antara laporan 

keuangan entitas sebelumnya dengan laporan keuangan entitas lain. 

Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap 

diungkapkan pada paragraf 11  terdiri atas: Laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi 

Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana 

Zakat, Laporan Sumber dan  Penggunaan Dana Kebajikan, dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan.
16

 Dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan dalam pasal 1 

ayat (2) bahwa “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang 

berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”
17

 Zakat tersebut 

juga bukan hanya bertujuan menjalankan ibadah dalam muatan 

rukun islam tetapi juga menjalankan ibadah sosial ekonomi dalam 

muatan pembangunan sosial ekonomi.
18

  

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim 

terbesar, dan tergolong dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi 

terbesar di dunia, memiliki potensi kemajuan yang sangat besar 

dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan. 

Berdasarkan data yang diamati dari laporan keuangan Bank Umum 

Syariah terkait potensi zakat tahun 2016-2019 mencapai kisaran 60 

                                                             
15 Agus Munandar, Dade Nurdiniah, dan Donant Alananto Iskandar, “Analisis 

Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan: Studi Literatur,” SERAMBI: Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 1 (2019): 26-27. 
16 Moh Khoirul Anam, “Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Dana Zakat dan 

Dana Kebajikan,” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 28, no. 2 

(2017):  4-6. 
17 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 2-3. 
18 Rahim dan Sahrullah, “Pengelolaan Zakat Perusahaan,”: 201. 
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triliun rupiah sampai dengan 139 triliun rupiah (Tabel 1.1). Tetapi 

nilai yang tertera didalam tabel tersebut hanya berupa potensi zakat 

perusahaan, dikarenakan masih ditemukan Bank Umum Syariah 

yang tidak membayar kewajiban zakatnya. 

Tabel 1.1 

Potensi Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 2016-2019 

(dalam jutaan rupiah) 

No Nama Bank 
Periode 

2016 2017 2018 2019 

1 

PT. Bank 

Muamalat 

Indonesia 

2,911 1,507 1,145 654 

2 
PT. Bank Syariah 

Mandiri 
10,868 12,177 20,393 42,875 

3 
PT. Bank Mega 

Syariah 
3,681 2,411 1,518 1,614 

4 
PT. Bank BRI 

Syariah 
5,965 3,774 3,788 2,922 

5 
PT. Bank Syariah 

Bukopin 
1,196 33 38 63 

6 
PT. Bank Panin 

Dubai Syariah 
694 (rugi) 535 584 

7 PT. BCA Syariah 1,231 1,555 1,810 2,082 

8 
PT. Bank BNI 

Syariah 
9,330 10,219 13,756 19,999 

9 
PT. Bank Victoria 

Syariah 
(rugi) 152 158 27 

10 
PT. Maybank 

Syariah Indonesia 
(rugi) 1,787 (rugi) - 

11 
PT. Bank Jabar 

Banten Syariah 
(rugi) (rugi) 927 1,062 

12 

PT. Bank 

Tabungan 

Pensiunan 

Nasional Syariah 

13,894 22,717 32,475 46,956 

13 
PT. Bank Aceh 

Syariah 
2,610 13,317 13,507 13,646 
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14 
PT. Bank NTB 

Syariah 
7,707 5,653 1,334 5,609 

Total 60,087 75,302 91,384 138,093 

Zakat = 2.5% x laba sebelum pajak 

Sumber: Data diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan 

Bank Umum Syariah dalam memperoleh keuntungan sangatlah 

baik. Jika dihitung 2,5% dari laba sebelum pajak, nilai zakat untuk 

setiap Bank Umum Syariah mencapai ratusan juta bahkan puluhan 

miliar rupiah. Maka potensi zakat perusahaan dari Bank Umum 

Syariah cukup besar jika dimanfatkan untuk kegiatan sosial 

perusahaan (CSR). 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jika dikaitkan dengan realisasi 

zakat yang dibayarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2016-2019 terdapat 5 Bank Umum Syariah yang 

membayarkan kewajiban zakatnya secara konsisten di setiap 

tahunnya yakni PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah 

Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank BRI Syariah, dan PT. 

Bank BNI Syariah. Sedangkan 9 Bank Umum Syariah lainnya 

merupakan Bank Umum Syariah yang belum melaksanakan 

kewajiban zakatnya secara konsisten di setiap tahunnya dan Bank 

Umum Syariah yang baru akan melaksanakan kewajiban zakatnya. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan 

sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang 

berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan 

lingkungan sosialnya, yang umumnya diungkapkan dalam laporan 

tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. Di Indonesia 

Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

tertuang dalam pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 15b Undang-undang 
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Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
19

 Seiring 

dengan perkembangan industri dan adanya trend dalam dunia 

bisnis, telah membawa dampak positif bagi industri perbankan di 

seluruh dunia, termasuk perbankan yang ada di Indonesia. Saat ini 

perbankan konvensional dan syariah di Indonesia telah mampu 

melakukan praktik CSR dalam bentuk yang relatif masih 

sederhana.
20

 

CSR keislaman atau yang biasa disebut islamic corporate 

social responsibility (ICSR) merupakan konsep tanggung jawab 

sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, 

etika Islam, dan filantropi Islam berlandaskan nilai-nilai keislaman 

yang ada pada Al-Quran dan hadits. Salah satu nilai filantropi 

dalam konsep CSR keislaman yang kita ketahui adalah zakat.
21

 

Seperti yang dijelaskan dalam sharia’ enterprice theory bahwa 

dalam mengungkapkan CSR tidak hanya bertanggung jawab 

kepada stakeholder (manusia) saja tetapi juga memiliki tanggung 

jawab langsung kepada Allah SWT.
22

 

CSR umumnya telah mengalami peningkatan dalam segi 

kuantitas dan kualitas di mana yang awalnya pelaporan mengenai 

CSR tersebut hanya bersifat sukarela (voluntary) sekarang menjadi 

bersifat wajib (mandatory) setelah dikeluarkannya Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007. Perusahaan yang mengungkapkan CSR, 

akan memberikan feedback yang positif bagi perusahaan tersebut. 

Dengan begitu perusahaan semakin lama semakin maju dari 

sebelumnya sehingga akan memperbaiki performa keuangan dan 

juga reputasi perusahaan tersebut.
23

 

                                                             
19 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia,”:  37. 
20 Eka Nikmatush Sholekhah, “Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate 

Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate 

Governance Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Bank Syariah di 

Indonesia),” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2018), 1. 
21 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 1. 
22 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori, 2 

ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 354. 
23 Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, dan Oni Sahroni, “Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic 



10 
 

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, bentuk hukum bank syariah adalah Perseroan 

Terbatas (pasal 7). Pelaksanaan CSR di perbankan syariah 

memiliki dasar hukum yang kuat, karena bank syariah tunduk pada 

undang-undang perusahaan.
24

 Sebagai lembaga keuangan yang 

bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank 

sangat berorientasi pada tingkat kepuasan dan kepercayaan 

nasabah, sehingga pengungkapan CSR dan pembayaran zakat 

merupakan hal yang sangat berperan dalam membangun citra dan 

reputasi yang baik bagi nasabah (masyarakat).
25

 Oleh karena itu, 

hal tersebut bukan hanya tuntutan kepatuhan pada undang-undang 

semata, melainkan suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh 

perusahaan.
26

 

CSR itu bermacam-macam bentuknya, mulai dari program 

sosial, kesehatan (seperti: membuka posko layanan kesehatan), 

pendidikan (seperti: renovasi gedung pendidikan), amal, dan 

lainnya. Melihat fungsi dari CSR, bank umum syariah berbondong-

bondong untuk melakukan kegiatan sosial tersebut. Perusahaan 

yang melakukan aktivitas CSR secara tidak langsung akan 

mendapatkan feedback yang awalnya berupa image yang baik di 

mata masyarakat, kemudian masyarakat akan menaruh 

kepercayaan yang besar kepada bank dan mempercayakan untuk 

menyimpankan dananya pada bank tersebut, dengan begitu 

nasabah bank akan bertambah dan otomatis pendapatan bankpun 

akan bertambah serta profitabilitas bank juga akan bertambah. 

                                                                                                                                   
Social Reporting Index (Indeks ISR),” Jurnal Akuntansi Keuangan Islam 4, no. 1 
(2016): 85-86. 

24 A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan 

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 

(2016): 230. 
25 Aprilian Ahmad Afandi, Supaijo, dan Nur Wahyu Ningsih, “Pengaruh 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan,” 

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2019): 40. 
26 Zanariyatim, Bayinah, dan Sahroni, “Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting 

Index (Indeks ISR),”: 85. 
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Oleh sebab itu kinerja perbankan akan terlihat baik dan kinerja 

keuangan akan menjadi baik pula.
27

 

Penerapan CSR umumnya membutuhkan biaya yang cukup 

besar, tetapi dalam hal tersebut perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan yang jauh lebih besar yakni investasi jangka panjang 

yang dimana akan berdampak pada kelangsungan perusahaan. CSR 

juga akan memberikan respon pasar secara positif terhadap 

perusahaan karena masyarakat cenderung mempercayai perusahaan 

yang menerapkan CSR, dibandingkan yang tidak. Pengungkapan 

CSR dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pengukuran kinerja 

perusahaan. Dengan melihat kinerja perusahaan dapat terlihat 

bagaimana kondisi perusahaan pada waktu tertentu yang akan 

berguna dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja 

perusahaan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan, 

menggambarkan, dan mengevaluasi suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan. Kinerja perusahaan yang sering menjadi sorotan 

adalah kinerja keuangannya karena merupakan salah satu faktor 

yang menjadikan acuan investor untuk menanamkan modalnya. 

Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan 

adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

aktivitas, dan lainnya.
28

 

Islamic social reporting index adalah suatu standar 

pelaporan atas pengungkapan CSR untuk perusahaan-perusahaan 

yang berbasis syariah. Indeks ini berisi kompilasi item-item 

pengungkapan yang ditetapkan oleh AAOIFI yang dikembangkan 

oleh para peneliti, kemudian item-item tersebut dianggap relevan 

untuk digunakan oleh entitas syariah. Tujuan dari pelaporan Indeks 

ISR tersebut adalah suatu bentuk akuntabilitas perusahaan kepada 

Allah SWT dan kepada masyarakat.
29

 Indeks ISR bertujuan 

                                                             
27 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi 

dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia”. 
28 Dinda Fali Rifan, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada 

Perusahaan Pertambangan yang Listing di BEI 2010-2013),” (Skripsi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2015), 2-6. 
29 Zanariyatim, Bayinah, dan Sahroni, “Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting 

Index (Indeks ISR),”: 91. 
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meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan 

menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan 

spiritual dari pengguna laporan keuangan yang muslim dan indeks 

ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan 

mengenai lingkungan, kepentingan minoritas, dan karyawan.
30

 

Indeks penggungkapan yang digunakan merupakan indeks 

pengungkapan ISR. Indeks yang sering digunakan tersebut adalah 

indeks yang pertama kali digagas oleh Haniffa (2002), kemudian 

gagasan tersebut dikembangkan oleh Othman et al (2009).
31

 

Perbedaan CSR konvensional dengan ICSR yakni aktivitas CSR 

dalam Islam tidak hanya melihat dari sisi ekonomi yang bersifat 

materi saja atau adanya perintah UU akan tetapi juga bertumpu 

pada nilai-nilai rohani dan rasa tanggung jawab terhadap perintah 

Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. 

Sedangkan CSR lebih mementingkan keuntungan serta menjaga ke 

eksistensian perusahaan yang berlandaskan UU yang bersumber 

dari akal manusia.
32

 

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk 

mengukur reputasi perusahaan menggunakan market share yaitu 

dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank umum syariah. 

Penggunaan DPK sebagai indikator guna mengukur reputasi 

perusahaan dikarenakan DPK tersebut mempresentasikan tingkat 

kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya pada salah 

satu bank umum syariah dari seluruh bank umum syariah yang 

ada.
33

 

Kinerja keuangan umumnya diukur dari profitabilitas 

perusahaan tersebut. Sehingga ketika pendapatan perusahaan naik, 

                                                             
30 Citra Indah Merina dan Verawaty, “Pengungkapan Indeks Islamic Social 

Reporting Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index,” Jurnal 
Ilmiah MBiA 15, no. 1 (2016): 75. 

31 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 10. 
32 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

Pada Lemabaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 

2017), 49-50. 
33 Syurmita dan Miranda Junisar Fircarina, “Pengaruh Zakat, Islamic 

Corporate Sosial Responsibility dan Penerapan Good Corporate Governance Bisnis 
Syariah Terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia,” Jurnal 

Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 1, no. 2 (2020): 92. 
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maka kinerja keuangannya baik. Begitupun sebaliknya, jika 

pendapatan perusahaan turun, maka kinerja keuangan perusahaan 

tersebut pula akan mengalami penurunan. Di dalam penelitian ini 

indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan 

adalah return on equity (ROE). ROE akan menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi 

rasio ini akan semakin baik, dikarenakan akan memberikan tingkat 

pengembalian yang lebih besar kepada pemegang saham.
34

 ROE 

merupakan alat yang paling sering digunakan dalam pengambilan 

keputusan investasi. Dalam ROE juga dapat memberikan gambaran 

mengenai 2 hal pokok, yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (profitability), dan utang yang dipakai dalam 

melakukan usaha (financial leverage).
35

 

Zakat dan ICSR merupakan dua hal yang saling terkait, 

karena dalam ICSR akan mengungkapkan dana zakat yang dikelola 

dan didayagunakan perusahaan untuk kegiatan CSR mereka. 

Reputasi dan kinerja juga merupakan dua hal yang saling terkait, 

karena reputasi mampu menciptakan peluang daya saing yang lebih 

unggul yang mampu menopang peningkatan kinerja. Jadi, 

perusahaan dengan reputasi baik cenderung menghasilkan kinerja 

yang lebih baik pula. Menurut Louisot dan Raynen reputasi mampu 

mempengaruhi loyalitas para stakeholder dengan biaya modal yang 

lebih rendah, sehingga efesiensi tersebut dapat memberikan 

pencapaian kinerja keuangan yang lebih optimal.
36

 

Bank Umum Syariah merupakan bank yang kegiatannya 

mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak 

membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada 

nasabah.
37

 Penelitian ini dilakukan di bank umum syariah 

dikarenakan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk 

                                                             
34 Rudianto, Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan 

Strategis, 192. 
35 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia,”: 41. 
36 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 2. 
37 Andrianto dan Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori 

dan Praktik), 26. 
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beragama Islam. Yang mana bank umum syariah adalah bank yang 

dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan 

prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembiayaan. 

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank umum syariah 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
38

 Bank 

umum syariah juga merupakan bank yang berlandaskan Al-Quran 

dan Al-Hadits. Penelitian ini dilakukan pada periode 2016-2019, 

dikarenakan tahun tersebut lebih up to date dalam melihat laporan 

tahunan bank umum syariah di Indonesia. Penelitian terdahulu 

yang mengemukakan mengenai zakat dan ICSR terhadap reputasi 

dan kinerja keuangan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. 

Beberapa perbedaan yang akan dijelaskan dibawah yang membuat 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Sidik & Reskino 

(2016) yang berjudul “Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi 

dan Kinerja” menunjukkan bahwa zakat dan ICSR memiliki 

pengaruh dan signifikan terhadap reputasi perusahaan. sedangkan 

zakat memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, dan ICSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja perusahaan.
39

 

Jika penelitian yang dilakukan oleh Syurmita & Miranda 

Junisar Fircarina (2020) yang berjudul “Pengaruh Zakat, Islamic 

Corporate Social Responsibility, dan Penerapan Good Governance 

Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah 

di Indonesia” menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh 

signifikan terhadap reputasi bank umum syariah, zakat 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja return on equity (ROE) 

bank umum syariah, zakat memiliki pengaruh terhadap signifikan 

terhadap kinerja net operating margin (NOM) bank umum syariah, 

islamic corporate social responsibility (ICSR) pada bank umum 

syariah berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi 

                                                             
38 Agus Munandar, Dade Nurdiniah, dan Donant Alananto Iskandar, “Analisis 

Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan: Studi Literatur,” SERAMBI: Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 1 (2019): 26. 
39 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 1-21. 
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perusahaan, ICSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan ROE, ICSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

NOM, good governance bisnis syariah (GGBS) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap reputasi bank umum syariah, GGBS tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan ROE, 

dan GGBS tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan 

NOM.
40

 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Johan Arifin & Eke Ayu 

Wardani (2016) yang berjudul “Islamic Corporate Social 

Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi 

Pada Bank Syariah di Indonesia” menunjukkan bahwa ICSR 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi perusahaan, 

ICSR tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA), dan 

ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap return on equity 

(ROE).
41

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul “Pengaruh Zakat dan Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi dan Kinerja 

Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.  

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

dapat diidentifikasikan masalah yang ada sebagai berikut: 

a. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan 

syariah yang memiliki tujuan serta misi yang mulia. Selain 

bertujuan untuk mencari keuntungan dan memberikan image 

yang baik kepada masyarakat,
42

 perbankan syariah juga 

memperhatikan aspek sosial perusahaannya. Dari sisi profit 

oriented, bank syariah harus mencari keuntungan agar dapat 

menjamin kelangsungan operasional atau bisnisnya. 

                                                             
40 Syurmita dan Fircarina, “Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Sosial 

Responsibility dan Penerapan Good Corporate Governance Bisnis Syariah Terhadap 

Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia,”: 87-97. 
41 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia,”:  37-46. 

42 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Bertambah Berkah, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2007), 213. 
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Sedangkan dari sisi social oriented, ditegaskan bahwa bank 

syariah harus memberikan kontribusi dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan 

penelitian pada pokok permasalahan, serta untuk mencegah 

terlalu luasnya pembahasan yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, 

maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dibatas pada Bank Umum Syariah yang 

selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan serta menerbitkan annual report 

(laporan tahunan). 

b. Variabel Independen (zakat) dalam penelitian ini dibatasi 

hanya pada zakat perusahaan yang dibayarkan oleh Bank 

Umum Syariah 

c. Variabel Independen (islamic corporate social 

responsibility) dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 

islamic social reporting index (Indeks ISR). 

d. Variabel dependen (reputasi perusahaan) dalam penelitian 

ini dibatasi hanya pada market share dana pihak ketiga. 

e. Variabel dependen (kinerja keuangan) dalam penelitian ini 

dibatasi hanya pada return on equity (ROE). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh zakat terhadap reputasi Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2016-2019? 

2. Bagaimana pengaruh islamic corporate social responsibility 

(ICSR) terhadap reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2016-2019? 

3. Bagaimana pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019? 
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4. Bagaimana pengaruh islamic corporate social responsibility 

(ICSR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2016-2019? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh zakat terhadap 

reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019. 

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh islamic corporate 

social responsibility (ICSR) terhadap reputasi Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2016-2019. 

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh zakat terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019. 

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh islamic corporate 

social responsibility (ICSR) terhadap kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka manfaat yang 

diharapakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat meningkatkan keinginan untuk lebih 

memahami mengenai zakat dan islamic corporate social 

responsibility (ICSR) serta mengetahui pengaruh zakat dan 

ICSR terhadap reputasi dan kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah. 

2. Bagi Pemakai Laporan Keuangan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memahami 

zakat, ICSR, reputasi perusahaan serta kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah sehingga dapat meningkatkan keputusan 

ekonomi yang dibuat oleh para pengguna laporan keuangan. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam 

pembuatan dan penyaluran zakat dan ICSR agar dapat 

meningkatkan tanggung jawab sosial serta kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan sosial, mengentaskan 
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kemiskinan dengan mengeluarkan zakat dan sebagai informasi 

kepada pihak manajemen perusahaan akan pentingnya zakat 

dan ICSR dalam meningkatkan reputasi dan kinerja keuangan 

Bank Umum Syariah. 

4. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan terkait reputasi dan kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah dan dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis serta 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

G. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang merujuk pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Table 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

N

O 

Penulis 

(Tahun) Judul 
Perbedaan 

Hasil 

1 Ichwan Sidik 

& Reskino 

(2016) 

Pengaruh 

Zakat dan 

ICSR terhadap 

Reputasi dan 

Kinerja 

1. Periode 

penelitian ini 

2016-2019 

2. Sampel 

penelitian ini 

12 BUS 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa zakat 

dan ICSR memiliki 

pengaruh dan signifikan 

terhadap reputasi 

perusahaan. sedangkan 

zakat memiliki pengaruh 

dan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, dan 

ICSR tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

2 Johan Arifin & 

Eke Ayu 

Wardani 

(2016) Islamic 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure, 

1. Penelitian ini 

ditambahkan 

variabel 

zakat 

2. Periode 

penelitian ini 

2016-2019 

3. Sampel 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ICSR 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap reputasi 

perusahaan, ICSR tidak 

berpengaruh terhadap 

return on asset (ROA), dan 

ICSR berpengaruh positif 
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Reputasi, dan 

Kinerja 

Keuangan: 

Studi Pada 

Bank Syariah 

di Indonesia 

penelitian ini 

12 BUS 

signifikan terhadap return 

on equity (ROE). 

3 Syurmita & 

Miranda 

Junisar 

Fircarina 

(2020) 

Pengaruh 

Zakat, Islamic 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

dan Penerapan 

Good 

Governance 

Bisnis Syariah 

terhadap 

Reputasi dan 

Kinerja Bank 

Umum Syariah 

di Indonesia 

1. Tidak 

menggunkan

a variabel 

Penerapan 

governance 

bisnis 

syariah 

2. Periode 

penelitian ini 

2016-2019 

3. Sampel 

penelitian ini 

12 BUS 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa zakat 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap reputasi 

bank umum syariah, zakat 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja return on 

equity (ROE) bank umum 

syariah, zakat memiliki 

pengaruh terhadap 

signifikan terhadap kinerja 

net operating margin 

(NOM) bank umum 

syariah, islamic corporate 

social responsibility (ICSR) 

pada bank umum syariah 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap reputasi 

perusahaan, ICSR 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan 

ROE, ICSR berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

NOM, good governance 

bisnis syariah (GGBS) 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap reputasi 

bank umum syariah, GGBS 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

terhadap kinerja perusahaan 

ROE, dan GGBS tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan 

NOM. 
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4 Trisna, 

Afifudin & 

Siti Aminah 

Anwar 

(2020) 

Pengaruh 

Zakat dan 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan 

terhadap 

Kinerja pada 

Bank Syariah 

di Indonesia 

1. Penelitian 

terdahulu 

menggunaka

n variabel 

tanggung 

jawab sosial 

perusahan, 

sedangkan 

penelitian ini 

ICSR 

2. Penelitian ini 

ditambahkan 

variabel 

reputasi 

3. Periode 

penelitian ini 

2016-2019 

4. Sampel 

penelitian ini 

12 BUS 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa zakat 

perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan, 

dan tanggung jawab sosial 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

5 Indrayani & 

Risna (2018) 

Pengaruh 

Islamic 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(ICSR) dan 

Sharia 

Governance 

Terhadap dan 

Kinerja 

Perusahaan 

(Studi Empiris 

Pada Bank 

Umum Syariah 

Yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2012-

2016) 

1. Penelitian ini 

ditambahkan 

variabel 

zakat dan 

reputasi 

2. Tidak 

menggunaka

n variabel 

sharia 

governance 

3. Periode 

penelitian ini 

2016-2019 

4. Sampel 

penelitian ini 

12 BUS 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

islamic corporate social 

responsibility tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan, dan sharia 

governance berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 
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Berdasarkan penelitian diatas, yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah periode sampel 

yang digunakan tahun 2016-2019 serta variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah zakat perusahaan dan 

islamic corporate social responsibility terhadap reputasi 

perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah 

melihat dan mengetahui apa saja yang ada dalam skripsi ini. 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul, abstrak, 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, riwayat 

hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Utama 

Pada bagian utama ini terdiri atas 5 bab yakni sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika 

penulisan. 

b. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi landasan teori, kerangka penelitian, dan 

pengajuan hipotesis.  

c. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, dan metode analisis data. 

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

pemabahasan mengenai penelitian tersebut. 

e. BAB V PENUTUP 
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Pada bab ini berisi kesimpulan dari skripsi ini dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri atas daftar rujukan dan 

lampiran. 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan  

1. Shari’ah Enterprice Theory 

Shari’ah enterprice theory merupakan suatu konsep yang 

mampu memberikan dasar dalam membentuk prinsip serta 

teknik akuntansi yang dibutuhkan stakeholder pada perusahaan 

yang berbasis syariah. Shari’ah enterprice theory digunakan 

untuk memahami stakeholder perusahaan dalam perspektif 

Islam. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa stakeholder sebagai 

khalifah suatu perusahaan yang telah diberi amanah oleh Allah 

SWT untuk mengelola serta mendistribusikan sumberdaya yang 

ada kepada seluruh mahluk hidup di dunia secara adil. Teori ini 

pula menyatakan bahwa stakeholder perusahaan tidak hanya 

manusia dan alam sekitar tetapi juga Allah SWT.
43

 Sehingga, 

stakeholder tertinggi suatu perusahaan di dalam teori ini adalah 

Allah SWT. Dengan begitu manusia bertanggungjawab 

langsung kepada Allah SWT atas segala aktivitas yang 

dilakukannya.
44

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Stakeholder dalam Shari’ah Enterprice Theory 

                                                             
43 Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori, 354-360. 
44 Dori Novarela dan Indah Mulia Sari, “Pelaporan Corporate Social 

Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory,” 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, no. 2 (2015): 147.  

Allah SWT 

Manusia Alam  
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Sumber daya alam yang dimiliki oleh para stakeholder pada 

prinsipnya merupakan amanah dari Allah SWT yang di 

dalamnya melekat tanggungjawab untuk menggunakan dengan 

cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi 

amanah. Yang dimana amanah tersebut harus 

didistribusikan/diberikan kepada manusia yang memiliki hak 

atas sumber daya tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Allah 

SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 254 yang 

berbunyi: 

ٰٓ  ٌٰٓ ٌمَّٰٓلَّ ْْ ٌَٰٓ ًَ ْيٰٓقَبِْلٰٓاَْىٌَّٰٓأْتِ ُكْنٰٓهِّ  ٌ آَٰسَصْق آِٰهوَّ ْْ ًْفِقُ آٰاَ  ْْ َهٌُ
اٌََُِّآٰالَِّزٌَْيٰٓا 

ََّلَٰٓشفَا َّّ ََّلُٰٓخلَّةٌٰٓ َّ َِٰٓ ٍْ ٌٍْعٰٓفِ َىٰٓبَ ْْ لُِو
َىُُُٰٓنٰٓالظّ  ّْ فُِش الْك  َّ  َٕٗ٘عةٌٰٓۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian 

dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang 

hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, 

dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang 

yang zalim.” (QS. Al- Baqarah [2]:254) 

Di dalam shari’ah enterprise theory ditekankan untuk 

menyajikan laporan nilai tambah (value-added statement) 

sebagai salah satu laporan keuangan perusahaan tersebut yang 

di dalamnya tertuang informasi mengenai nilai tambah yang 

telah diraih dan pendistribusian nilai tambah tersebut. 

Stakeholder kedua dalam teori ini atau pihak-pihak yang berhak 

menerima pendistribusian atas nilai tambah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan 

(direct stakeholders), meliputi pemegang saham, 

manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, dll. 

b. Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan 

(indirect stakeholders), meliputi masyarakat mustahiq 

(penerima zakat, infaq, dan shadaqah) dan lingkungan alam 

(misalnya untuk pelestarian alam).
45

  

Stakeholder ketiga yang juga diungkapkan dalam teori ini 

adalah alam. Alam merupakan pihak yang memberikan 

                                                             
45 Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori, 354-360. 
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kontribusi terhadap hidup-matinya suatu perusahaan, 

dikarenakan perusahaan berdiri diatas bumi, dan dengan adanya 

alam perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya dengan 

menggunakan apa saja yang ada di dalamnya.
46

  

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa shari’ah 

enterprice theory mendukung adanya islamic corporate social 

responsibility yang sesuai dengan syariat Islam dan mendukung 

adanya pembayaran zakat oleh perbankan syariah yang pada 

hakikatnya memang kewajiban seorang muslim. Islamic 

corporate social responsibility dan pembayaran zakat di dalam 

teori ini merupakan bentuk tanggungjawab manusia atas semua 

yang telah diberikan oleh Allah SWT, agar kelak manusia 

kembali kepada Allah SWT dalam keadaan yang fitrah, sesuai 

dengan arti zakat, yaitu bersih.
47

 Manusia akan 

mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang 

dilakukakannya pada hari akhir kelak, sesuai dengan yang 

dituangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 13-14 yang 

berbunyi: 

َوِةٰٓ  ٍ ٰٓالْقِ َم ْْ ٌَٰٓ َٗ ٰٓلَ ًُْخِشُج َّ ٰٓ ۗ  َ ُٰٓعٌُقِ ًْ ٰٓفِ ٍٗ ى َِش
ٰٓط ٰۤ َُ  ٌ ٰٓاَْلَضْه ًَْساٍى ٰٓاِ ُكلَّ َّ

ٰٓ ًسا ْْ ٌُْش َٰٓه ىَُ ٌَّْٰٓلق  بًا ٍَْكِٰٰٖٓٓٔكت  َٰٓعلَ َم ْْ ٰٓاْلٍَ ىٰٓبٌَِْفِسَك َٰٓكف  بََكۗ ِٰٓكت  اِْقَشْأ

ٍْبًۗآٰ  َٗٔحِس
“Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal 

perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat Kami 

keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. 

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini 

sebagai penghitung atas dirimu.” (QS. Al-Isra’ [17]:13-14) 

 

2. Signaling Theory 

Teori signal atau signaling theory adalah teori yang 

dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini 
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merupakan teori yang memaparkan mengenai suatu isyarat yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan kepada pihak luar meliputi 

investor dan kreditur yang biasanya informasi tersebut 

diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan. Sinyal tersebut 

dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung 

dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaan secara 

mendalam terlebih dahulu untuk mengetahuinya.  

Apapun bentuk sinyal yang diisyaratkan dimaksudkan untuk 

menyiratkan sesuatu dengan harapan pihak eksternal dapat 

merubah penilaian atas perusahaan.
48

 Pengungkapan informasi 

akuntansi tersebut dapat memberikan sinyal di mana perusahaan 

memiliki prospek yang baik (good news) atau sebaliknya berupa 

sinyal yang buruk (bad news).
49

 

Signaling theory dalam pengungkapan CSR menjelaskan 

mengenai bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau 

kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik modal. 

Penyampaian laporan keuangan ini dapat dianggap sebagai 

sinyal yang berarti, mengenai apakah perusahaan tersebut telah 

mengungkapkan CSR perusahaannya, yang di mana kegiatan 

tersebut juga akan memberikan manfaat kepada perusahaan itu 

sendiri dan lingkungan sekitar.
50

 

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang dapat menjadi sinyal bagi pihak diluar perusahaan, 

khususnya pihak investor adalah laporan tahunan. Di mana 

informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan tersebut 

adalah laporan keuangan dan informasi-informasi non-

keuangan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. 

Laporan tahunan tersebut hendaknya berisis informasi yang 

relevan dan mengungkapan informasi yang dianggap penting 

untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan baik dari 
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pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Artinya 

perusahaan dalam melaporkan kinerja dari laporan tahunan 

yang dipublikasikan harus terbuka dan transparan, agar 

informasi yang didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan yang 

ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam teori ini keselarasan 

informasi tersebut sangat penting agar informasi yang 

disampaikan dan diterima dapat dipastikan kebenarannya.
51

 

Dikarenakan informasi yang diungkapkan tersebut merupakan 

unsur yang sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis yang 

pada umumnya informasi itu menyajikan mengenai catatan, 

keterangan atau gambaran suatu perusahaan di masa lalu, saat 

ini, maupun di masa yang akan datang.
52

 

Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan tujuan 

diungkapan CSR bagi perusahaan, di mana dengan 

pengungungkapan yang lebih informatif dan terbuka tersebut 

bertujuan untuk memberikan sinyal atau mempromosikan 

perusahaan sehingga pihak eksternal dapat menilai mengenai 

perusahaan tersebut dan dengan harapan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan di pasar. Teori ini juga selaras dengan kinerja 

keuangan dikarenakan manajemen akan memberikan sinyal 

mengenai kondisi keuangan kepada pihak eksternal.
53

 

Pembayaran zakat juga merupakan aktivitas pemberiaan 

sinyal yang diberikan oleh perusahaan yang memiliki perbedaan 

kualitas dengan perusahaan lainnya yang tidak membayarkan 

zakat. Zakat yang dibayarkan, dikelola, dan didistribusikan akan 

menjadi sinyal positif di mata masyarakat sehingga membantu 

perusahaan dalam meraih simpati dari masyarakat. Dengan 

demikian, perusahaan yang membayar zakat merupakan 
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perusahaan yang memiliki kualitas informasi zakat atau 

kepatuhan terhadap prinsip Islam, yang dapat dikatakan lebih 

baik dibandingkan kompetitor. Perusahaan yang membayar 

zakat pula memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut 

merupakan perusahan yang transparan dalam setiap 

aktivitasnya.
54

 

3. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder adalah teori yang dikembangkan oleh 

Edward Freemant pada tahun 1984. Teori ini dimaksudkan 

menawarkan pendekatan pragmatis untuk mendorong organisasi 

dalam memahami stakeholder-nya agar mencapai kondisi 

terbaik.
55

 Menurut Yunus, teori stakeholder mengatakan bahwa 

perusahan bukanlah entitas yang hanya beroperasi beroperasi 

untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan 

manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham/kreditor, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat analis, dan pihak 

lain). Oleh sebab itu, keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada 

perusahaan. Menurut Damayanthi, teori stakeholder 

berimplikasikan pada kebujakan manajemen dalam mengelola 

harapan stakeholder. Stakeholder perusahaan umumnya, 

memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai bagaimana 

perusahaan tersebut dioperasikan. Dengan begitu, perusahaan 

akan berusaha mencapai harapan stakeholder dengan aktivitas 

social dan lingkungan.
56

  

Stakeholders berdasarkan pengklasifikasiannya terdapat 

beberapa jenis: Stakeholders internal adalah stakeholders yang 

berada dalam lingkungan perusahaan, seperti pemegang saham, 

manajer, dan karyawan. Sedangkan stakeholders eksternal 

adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan perusahaan, 
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seperti pemasok, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. 

Stakeholders primer merupakan satkeholders yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan, dan stakeholders sekunder adalah 

stakeholders yang kurang penting, sedangkan stakeholders 

marjinal adalah stakeholders yang sering diabaikan oleh 

perusahaan.
57

 

Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen 

perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara 

perusahaan dengan para stakeholder. Pengungkapan financial 

dan non-financial dalam laporan tahunan (annual report) 

perusahaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling 

berkomunikasi antara manjemen dan stakeholder. Kegiatan 

CSR yang diungkapkan secara berkelanjutan dalam laporan 

tahunan atau laporan sosial terpisah dapat memberikan dampak 

positif pada kelangsungan hidup perusahaan dengan terciptanya 

dukungan dari stakeholder. Menurut Untung, teori stakeholder 

menyatakan bahwa salah salah satu tanggung jawab perusahaan 

pada stakeholder yakni melakukan pengungkapan sosial (CSR). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut pada dasarnya 

bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai 

aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan serta 

pengaruhnya terhadap perusahaan.
58

 

4. Zakat Perusahaan 

a. Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai 

beberapa arti yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa 

(pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), 

dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan ditinjau dari segi 

istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan 

tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, 
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untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan 

syarat-syarat tertentu.
59

 Terdapat 8 golongan orang-orang 

yang berhak menerima zakat (mustahiqq) yaitu: fakir, 

miskin, amil zakat,  yang dilunakkan hatinya (muallaf), 

memerdekakan budak (hamba sahaya), orang yang terlilit 

hutang (gharim), orang yang sedang berjihad dijalan Allah 

SWT (fiisabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan 

(ibnu sabil).
60

 

b. Zakat Perusahaan 

Zakat perusahaan disebut juga sebagai zakat perniagaan 

(business zakat). Zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh 

pemilik perniagaan yang telah mencapai nishab dan haul.61
 

Zakat diwajibkan oleh agama Islam dikarenakan tidak hanya 

merujuk kepada kepedulian sosial seorang muslim terhadap 

orang fakir, dan miskin tetapi juga ditinjau dari fungsi yang 

sangat strategis dalam konteks ekonomi islam di mana zakat 

tersebut merupakan salah satu cara perusahaan berkontribusi 

dalam perekonomian untuk mengurangi angka kemiskinan 

serta zakat dapat membawa kesejahteraan baik bagi yang 

membayar maupun yang menerimanya serta dapat 

mengangkat harkat dan martabat orang fakir, dan miskin.
62

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat dalam pasal 1 ayat (2), zakat adalah harta 

yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 

usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

sesuai dengan syariat islam. Zakat perusahaan merupakan 

zakat yang dibayarkan perusahaan dari total laba yang 
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dihasilkan.
63

 Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan 

kepada perusahaan yang dimiliki atau setidaknya mayoritas 

muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan kepada harta 

perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim.
64

 Yang menjadi 

landasan zakat perusahaan tersebut tertuang dalam Al-

Qur’an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: 

ٰٓصَٰٓ ِِْن الِ َْ ٰٓاَْه ِٰٓهْي ُٰٓخْز َصلِّ َّ ٰٓ ٰٓبَِِا ِِْن ٍْ تَُضكِّ َّ ٰٓ ٰٓتُطَُِِّشُُْن َذقَةً

ٌٍْعَٰٓعلٌٍِْنٰٓ َُٰٓسِو ّللّا  َّ ٰٓ ُْنۗ ْتََكَٰٓسَكٌيٰٓلَِّ َٰٓصل  ٰٓاِىَّ ْنۗ ِِ ٍْ  َٖٓٔعلَ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan 

dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. 

Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha 

Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]:103) 

Harta perusahaan yang wajib dikeluarkan zakatnya 

dibedakan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:
65

 

a. Harta yang berbentuk barang, baik berupa saran dan 

prasarana ataupun yang merupakan komoditas 

perdagangan. 

b. Harta yang berbentuk uang tunai maupun elektronik. 

c. Harta yang berbentuk piutang. 

Terdapat beberapa metode dalam perhitungan zakat 

perniagaan khususnya perusahaan yakni sebagai berikut:
66

 

a. Menurut T.E Gambling & R.A Karim 

Zakat perdagangan dikenakan pada zakat bersih nilai 

kekayaan, yaitu (modal + laba bersih) x 2,5% atau atas 

modal kerja atau laba bersih. 

b. Menurut Yusuf Qardhawi 

                                                             
63 Syurmita dan Fircarina, “Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Sosial 

Responsibility dan Penerapan Good Corporate Governance Bisnis Syariah Terhadap 
Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia,”: 88-89. 
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Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan yang 

sudah satu tahun dan se-nisab pada akhir tahun itu, maka 

wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dihitung dari 

modal dan keuntungan (zakat dikenakan dari pangkal dan 

pertumbuhannya), bukan dari keuntungannya saja. 

Sedangkan untuk aktiva tetap maka tidak diwajibkan atas 

zakat kecuali jika aktiva tetap itu menghasilkan 

keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap 

besarnya 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-

biaya yang dikeluarkan. Tetapi jika hasil bersih tidak 

mungkin untuk diketahui, maka zakat dikenakan 5% atas 

seluruh hasil. 

c. Menurut Bazis DKI 

Bazis zakat menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai 

dengan neraca tahunan, yaitu uang yang ada di kas dan 

bank, surat-surat berharga, persediaan dikurangi dengan 

kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nisab 98 

gram emas murni dari tarif zakat 2,5%. Dalam 

perhitungan ini aktiva tetap dan utang jangka panjang 

tidak diperhitungkan. 

d. Menurut Syariat Takaful Malaysia Sdn. Berhad 

Zakat dihitung sebesar 2,5% dari keuntungan sebelum 

pajak. 

e. Menurut Bank Muamalat Indonesia 

Zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah 

berlaku secara umum atau yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, 

infaq/sedekah di mana zakat perusahaan dihitung 2,5% 

dari laba perusahaan sebelum pajak. Dalam penelitian ini 

zakat perusahaan dihitung dengan cara 2,5% dari laba 

sebelum pajak. Sesuai dengan yang telah dijelaskan, 

menurut bank muamalat Indonesia. 

Menurut PSAK 101 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah yang dijelaskan dalam paragraf 64-65 

bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan 
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penggunaan dana zakat sebagai komponen utama dalam 

laporan keuangan, yang menunjukkan: 

a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): 

1) Dana zakat dari entitas syariah 

2) Zakat dari pihak luar entitas syariah
67

 

b. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat yang 

didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak 

menerimanya 

c. Kenaikan atau penurunan dana zakat 

d. Saldo awal dana zakat 

e. Saldo akhir dana zakat
68

 

5. Islamic Corporate Social Responsibility 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan 

salah satu hal yang penting diperhartikan oleh perusahaan, 

karena sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang 

tidak hanya memperhatikan perusahaan dan perekonomian 

tetapi juga memperhatikan keadilan sosial lingkungan yang 

berlandaskan pada hukum Islam.
69

 Islamic Corporate Social 

Responsibility merupakan sebuah konsep CSR Islami yang 

dikembangkan dari CSR Konvensional. ICSR menurut AAOIFI 

(Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial 

Institutions) merupakan segala kegiatan yang dilakukan institusi 

keuangan Islam untuk memenuhi kepentingan ekonomi, hukum, 

religius, etika, dan dicretionary responsibilities sebagai 

lembaga financial intermediary baik bagi intitusi maupun 

individu masing-masing.
70

 Dalam perspektif Islam CSR 

merupakan realisasi dari konsep ajaran Ihsan sebagai puncak 

dari ajaran etika Islam dalam melaksanakan perbuatan baik 
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yang memberikan manfaat kepada orang lain demi memperoleh 

ridho Allah SWT.
71

 

Kewajiban perusahaan dalam melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial di Indonesia telah diperkuat setelah 

dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa, 

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” (pasal 

74 ayat 1).
72

 Dan dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi, 

“setiap penanam modal bertanggung jawab melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan” (pasal 15b).
73

 Kedua 

Undang-Undang tersebut telah menjadi pondasi yang kuat 

dalam pelaksanaan CSR di Indonesia dikarenakan di dalam UU 

tersebut telah jelas disebutkan bahwa perusahaan wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, tidak 

hanya sekedar sukarela perusahaan saja untuk kepentingan 

publikasi demi membangun citra baik perusahaan dimata 

masyarakat.
74

 Dalam pandangan Islam kewajiban melaksanakan 

CSR tidak hanya semata memenuhi kebutuhan hukum, dan 

moral saja tetapi juga merupakan salah satu strategi agar 

perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka 

panjang.
75

 

Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam 

merupakan konsukuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. 

Tujuan dari syariat Islam adalah maslahah sehingga bisnis 

dimaksudkan untuk menciptakan maslahah bukan hanya 
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mencari keuntungan semata. Bisnis dalam Islam menempatkan 

posisi yang strategis dan sangat mulia dikarenakan bukan hanya 

sekedar diperbolehkan dalam Islam tetapi juga dianjurkan oleh 

Allah SWT
76

 yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah ayat 148 yang berbunyi: 

آٰ ْْ ًُ ْْ ٰٓتَُك َٰٓها ٌَْي ٰٓاَ ِتۗ ٰٓاْلَخٍْش  ٰٓفَاْستَبِقُْا َِْا لٍِّ َْ ُٰٓه َْ ُُٰٓ ْجَِةٌ ِّّ ٰٓ لُِكلٍّ َّ

ُٰٓ
ٌٌْشٌَٰٓأِْتٰٓبُِكُنّٰٓللّا  ٍدٰٓقَِذ ًْ َٰٓش ىُٰٓكلِّ ََٰٓعل  ّٰٓللّا   ١َٰٗٔٓجِوًٍْاآٰۗاِىَّ

 “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. 

Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 

kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]:148) 

Islam memiliki prinsip pertanggung jawaban yang seimbang 

dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya antara jiwa dan raga, 

antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, serta 

antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Tanggung 

jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah 

perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada 

masyarakat dimana perusahaan itu berada berlandaskan Al-

Quran dan Sunnah.
77

 Islamic Corporate Social Responsibility 

itu sendiri merujuk pada praktik bisnis yang memiliki tanggung 

jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-

norma agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen serta 

ketulusan di dalam kontrak sosial dalam bisnis. 

Mengingat pentingnya Islamic Corporate Social 

Responsibility diharapkan organisasi Islam selektif terhadap 

pemilihan anggota manajemen dan dewan dalam menentukan 

kualifikasi tertentu dan keyakinan agama dalam melaksanakan 

inisiatif pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility. 

ICSR ini merupakan pendekatan yang yang seimbang bagi 

                                                             
76 Ali Syukron, “CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah,” 

Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 5, no. 1 (2015): 3. 
77 Trisna, Afifudin dan Siti Aminah Anwar, “Pengaruh Zakat dan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah di 
Indonesia,” E-JRA Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Malang 9, no. 7 

(2020): 70-71. 



36 
 

 

organisasi untuk mengatasi problem ekonomi, sosial, dan isu 

lingkungan dengan cara yang menguntungkan individual 

maupun masyarakat serta untuk menangani masalah 

pengangguran, kemiskinan, polusi, dan masalah-masalah sosial 

dan lingkungan lainnya. Seluruh pelaksanaan tanggung jawab 

sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan 

disosialisasikan kepada publik salah satunya melalui 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (annual report) 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan tahunan 

memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara 

komprehensif baik mengenai informasi keuangan maupun 

informasi non-keuangan yang perlu diketahui oleh para 

pemegang saham, calon investor, pemerintah atau bahkan 

masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang 

dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan menjadi salah satu 

bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi 

pada perusahaan yang bersangkutan. Tujuan laporan keuangan 

adalah untuk melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang 

mempengaruhi komunitas, yang mana dapat ditentukan dan 

dijelaskan atau diukur, dan penting bagi perusahaan dalam 

lingkungan sosialnya.
78

 

Corporate Social Responsibility dengan Islamic Corporate 

sosial Responsibility sangatlah berbeda, sehingga berikut adalah 

penjelasan singkat mengenai perbedaan Corporate Social 

Responsibility dengan Islamic Corporate sosial Responsibility 

yang akan dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:
79

 

Tabel 2.1 

Perbedaan antara CSR dan ICSR 

Keterangan CSR ICSR 

Motif Mengindari kerugian 

serta menjaga 

a. Kewajiban antar 

sesama manusia 

                                                             
78 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia,”:  39.  
79 Indra Kharisma dan Imron Mawardi, “Implementasi Islamic Corporate 

Social Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik,” 

Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 1, no. 1 (2014): 44-45. 
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keeksistensian 

perusahaan. 

serta mahluk 

sosial untuk saling 

membantu dan 

menjaga 

lingkungan untuk 

kesejahteraan 

dalam jangka 

panjang. 

b. Suatu ibadah 

dalam bentuk 

pertanggungjawab

an setiap individu 

kepada Allah 

SWT guna 

mencapai visi, 

misi serta tujuan 

utama dalam 

bisnis demi 

terwujudnya 

kesmaslahatan 

bersama serta 

mencapai falah. 

Tujuan Mendapat simpati dari 

masyarakat agar 

perusahaan tetap terus 

berkembang meskipun 

ketika terjadi 

permasalahan sosial. 

Mencapai falah serta 

kesejahteraan di 

dunia dan akhirat. 

Pelaksanaan a. Dilaksanakan jika 

telah terjadi 

permasalahan sosial 

di masyarakat, 

dengan harapan 

masyarakat akan 

bersimpati kepada 

perusahaan dan 

tidak 

mengganggung 

kegiatan yang 

dilakukan oleh 

perusahaan. 

b. Kegiatan CSR 

Dilaksankan dengan 

ikhlas sebagai bentuk 

rasa syukur kepada 

Allah SWT, 

meskipun tidak 

terjadi permasalah 

sosial di masyarakat 

untuk mencapai idrak 

shilah billah 

(hubungan dekat 

dengan Allah SWT 

dikarenakan 

mendapat ridho-Nya) 

yang mengacu pada 
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dilaksakan dengan 

terpaksa serta tidak 

sepenuhnya 

dilaksanakan dari 

hati, dimana 

perusahaan hanya 

memenuhi 

peraturan yang ada. 

aturan halal-haram. 

Implementas

i dalam akad 

atau 

transaksi 

Tidak terdapat akad 

yang disertai dengan 

niat berbuat kebaikan 

tanpa mengharapkan 

keuntungan secara 

ekonomi di dunia. 

Terdapat akad yang 

disertai dengan niat 

berbuat kebaikan 

tanpa mengharapkan 

keuntungan secara 

ekonomi di dunia, 

tetapi lebih 

mengedepankan 

keuntungan serta 

benefit sosial guna 

menjaga 

kebelangsungan 

generasi sekarang dan 

yang akan datang, 

baik di dunia atau di 

akhirat kelak. 

Sumber Akal manusia. Al-Quran dan Al-

Hadits. 

Indikator 

pengukuran 

Standar GRI. Islamic social 

reporting index. 

Sumber: Kharisma dan Mawardi (2014), dimodifikasi oleh 

penulis. 

 

a. Pengungkapan ICSR 

Tema-tema yang diungkapkan dalam wacana akuntansi 

tanggung jawab sosial, yakni:
80

 

1) Kemasyarakatan, meliputi aktivitas kemasyarakatan yang 

diikutin oleh perusahaan. Seperti aktivitas terkait 

pendidikan, kesehatan, dll. 

                                                             
80 Zanariyatim, Bayinah, dan Sahroni, “Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting 

Index (Indeks ISR),”: 90. 
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2) Ketenagakerjaan, meliputi dampak aktivitas perusahan 

terhadap orang-orang yang ada di dalam perusahaan 

tersebut. Seperti rekrutment, program pelatihan, gaji dan 

tunjangan, mutasi dan promosi, dll. 

3) Produk dan konsumen, meliputi aspek kualitatif suatu 

produk atau jasa. Misalnya berupa kegunaan, durability, 

pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, 

kejelasan atau kelengkapan isi dalam kemasan. 

4) Lingkungan hidup, yaitu aspek lingkungan dari proses 

produksi yang meliputi, pengendalian polusi dalam 

menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan 

kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya 

alam dan konversi sumber daya alam. 

b. Manfaat ICSR 

Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang 

menerapkannya, yaitu:
81

 

1) Membangun dan menjaga reputasi (goodwill) perusahaan 

2) Meningkatkan citra perusahaan 

3) Mengurangi risiko bisnis perusahaan 

4) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan 

5) Mempertahankan posisi merek perusahaan 

6) Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas 

7) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital) 

8) Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 

kritis  

9) Mempermudah pengelolaan manajemen risiko 

c. Islamic Social Reporting Index 

Islamic social reporting index adalah suatu standar 

pelaporan atas pengungkapan CSR untuk perusahaan-

perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini berisi 

kompilasi item-item pengungkapan yang ditetapkan oleh 

AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti, 

kemudian item-item tersebut dianggap relevan untuk 

digunakan oleh entitas syariah. Tujuan dari pelaporan ISR 

                                                             
81 Muhammad Imam Syairozi, Pengungkapan CSR pada Perusahaan 

Manufaktur dan Perbankan, (Magelang: Tidar Media, 2019), 15. 
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tersebut adalah suatu bentuk akuntabilitas perusahaan 

kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
82

 ISR bertujuan 

meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan 

menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi 

kebutuhan spiritual dari pengguna laporan keuangan yang 

muslim dan indeks ISR juga menekankan pada keadilan 

sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan 

minoritas, dan karyawan.
83

  

ICSR didalam penelitian ini diungkapkan dengan 

menggunakan indeks pengungkapan sosial yang merupakan 

variabel dummy. Indeks penggungkapan yang digunakan 

merupakan indeks pengungkapan ISR. Indeks yang sering 

digunakan tersebut adalah indeks yang pertama kali digagas 

oleh Haniffa (2002), kemudian gagasan tersebut 

dikembangkan oleh Othman et al (2009).
84

 Terdapat 6 tema 

pengungkapan ISR dengan 40 item sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Item Pengungkapan Islamic Social Reporting Index 

No Item Pengungkapan 
Nilai 

Item 

A Investasi dan Keuangan   

1 
Aktivitas Riba (contoh: beban bunga, 

pendapatan bunga, dan lainnya) 1 

2 
Gharar (kegiatan yang  mengandung 

ketidakjelasan atau adanya unsur judi) 1 

3 

Zakat (sumber zakat, jumlah yang dibayar 

bank, jumlah yang dikeluarkan bank, dan 

penerima manfaat zakat) 1 

      

B Produk dan Jasa   

                                                             
82 Zanariyatim, Bayinah, dan Sahroni, “Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting 
Index (Indeks ISR),”: 91. 

83 Citra Indah Merina dan Verawaty, “Pengungkapan Indeks Islamic Social 

Reporting Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index,” Jurnal 

Ilmiah MBiA 15, no. 1 (2016): 75. 
84 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 10. 
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4 Status halal atau syariah dalam produk 1 

5 Investasi dan pengembangan produk 1 

6 Peningkatan pelayanan 1 

      

C Tenaga Kerja   

7 

Karakteristik pekerja (jumlah jam kerja 

dan hari libur, remunerasi, rasio gaji dan 

upah, dan komposisi karyawan 

berdasarkan kriteria tertentu) 1 

8 

Pendidikan dan pelatihan (program 

pendidikan dan pelatihan karyawan, 

membangun program dan jenjang karir 

karyawan, dan strategi retensi karyawan) 1 

9 Kesehatan dan keselamatan kerja 1 

10 Rekrutan karyawan 1 

      

D  Sosial   

11 Shodaqoh dan donasi 1 

12 Wakaf 1 

13 Qard hasan 1 

14 

Pendidikan (pendirian sekolah, beasiswa, 

dan bantuan sekolah dalam bentuk 

finansial maupun non finansial) 1 

15 Bantuan kesehatan 1 

16 Pemberdayaan ekonomi 1 

17 
Kepedulian terhadap yatim piatu dan 

dhuafa 1 

18 
Pembangunan atau renovasi masjid atau 

mushalla 1 

19 Kegiatan kepemudaan 1 

20 Kegiatan sosial lainnya 1 

21 
Sponsor acara kesehatan, olahraga, dan 

sebagainya 1 

      

E  Lingkungan   

22 Kampanye go green 1 

23 Konservasi lingkungan 1 
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24 Perlindungan terhadap flora dan fauna 1 

25 Perbaikan dan pembuatan sarana umum 1 

      

 F Tata Kelola Perusahaan   

26 Profil organisasi 1 

27 Struktur organisasi 1 

28 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

DPS 1 

29 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

direksi 1 

30 
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite-komite 1 

31 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

dewan komisaris 1 

32 

Pelaksanaan prinsip syariah dalam 

penghimpunan dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa 1 

33 Penanganan benturan kepentingan 1 

34 Penerapan fungsi kepatuhan bank 1 

35 Penerapan fungsi audit intern 1 

36 Penerapan fungsi audit ekstern 1 

37 Batas maksimum penyaluran dana 1 

38 
Transparasi kondisi keuangan dan non 

keuangan 1 

39 
Kebijakan anti pencucian uang dan 

praktik menyimpan lainnya 1 

40 Etika perusahaan 1 

  Total Item 40 

Sumber: Aprilian Ahmad Afandi, 2019. 

 

6. Reputasi Perusahaan 

a.  Reputasi Perusahaan 

Oxford Student’s Dictionary of English mendefinisikan 

reputasi adalah opini terhadap suatu hal atau seseorang 
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berdasarkan penilaian orang-orang secara umum.
85

 

Sedangkan menurut Dowling reputasi perusahaan sebagai 

hasil evaluasi yang menggambarkan citra perusahaan 

menurut masyarakat. Reputasi perusahaan merujuk pada 

penilaian publik atas perusahaan sepanjang waktu.
86

 

Reputasi sebagai representasi kolektif dari citra yang 

dimiliki berbagai konstituen, istilah tersebut digunakan 

untuk menyebut orang-orang yang terlibat dalam suatu 

kegiatan organisasi maupun mereka yang dilayani 

organisasi, yang dibangun dari waktu ke waktu didasarkan 

pada program perusahaan, kinerja perusahaan dan 

bagaimana para konstituen mempersepsikan perilaku mereka 

terhadap perusahaan. Umumnya persepsi mengenai reputasi 

perusahaan datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan 

potensial, banker, staf perusahaan, pesaing, distributor, 

pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan pelanggan di sektor 

perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap 

perusahaan. 

b. Manfaat Reputasi Perusahaan  

Manfaat perusahaan yang memiliki reputasi positif yakni 

lebih memungkin untuk menarik pelamar yang berkualitas 

tinggi, membangun pangsa pasar yang luas, menerapkan 

harga yang tinggi, dan menarik banyak minat investor.
87

 

Selain itu, reputasi juga dapat berdampak pada:
88

 

1) Keputusan pemegang saham untuk menahan sahamnya. 

2) Keinginan customer (pelanggan) untuk 

membeli/menggunakan produk dan jasa. 

                                                             
85 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia,”:  39. 
86 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 6. 
87 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia,”:  39-40. 
88 Sophie Gaultier Gaillard, Jean-Paul Louisot, dan Jenny Rayner, Managing 

Reputational Risk – From Theory to Practice, (2009): 3. DOI: 10.1007/978-3-642-

01630-1_11. 
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3) Keinginan supplier (pemasok) untuk membangun 

kemitraan. 

4) Keinginan para pesaing untuk memasuki pasar. 

5) Media coverage (liputan media). 

6) Tekanan dari LSM. 

7) Kontrol dan wewenang terhadap regulasi. 

8) Biaya modal. 

9) Rekrutmen terhadap individu yang berpotensi tinggi. 

10)Motivasi bagi pekerja. 

11)Kecenderungan stakeholder untuk memberikan hibah 

atau manfaat dukungan kepada perusahaan ketika terjadi 

darurat krisis. 

Dalam suatu perusahaan reputasi merupakan aset yang 

paling utama dan tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu segala 

daya, upaya, serta biaya dikeluarkan untuk memupuk, 

menumbuh kembangkan dan merawat reputasi perusahaan yang 

telah dicapai tersebut. Beberapa aspek yang menjadi unsur-

unsur pembentuk citra dan reputasi perusahaan yakni:
89

 

1) Kemampuan finansial. 

2) Mutu produk dan pelayanan. 

3) Fokus pada pelanggan. 

4) Keunggulan dan kepekaan sumberdaya manusia. 

5) Reliability. 

6) Inovasi. 

7) Tanggung jawab sosial. 

8) Tanggung jawab lingkungan. 

9) Penegakan good corporate governance. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulkan bahwa 

reputasi perusahaan merupakan persepsi masyarakat yang 

timbul dibenak masyarakat mengenai perusahaan tersebut. 

Reputasi perusahaan tersebut menjadi cerminan perusahaan 

                                                             
89 Fauzizah Nasyirotun Nisa dan Dian Kurniasari, “Pengaruh Islamic 

Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Reputasi dan Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 
Tahun 2012-2014),” Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) 8, no. 

2 (2017): 37. 
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yang dijadikan tolak ukur oleh masyarakat dalam mengambil 

keputusan tertentu, seperti membeli atau menggunakan produk 

atau jasa suatu perusahaan. Dalam penelitian ini penulis 

mengukur reputasi perusahaan menggunakan market share dana 

pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank umum syariah 

dengan cara dana pihak ketiga yang dikelola oleh masing-

masing bank dibagi dengan jumlah seluruh dana pihak ketiga 

bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun tersebut. 

Penggunaan DPK sebagai indikator guna mengukur reputasi 

perusahaan dikarenakan DPK tersebut mempresentasikan 

tingkat kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya 

pada salah satu bank umum syariah dari seluruh bank umum 

syariah yang ada. 

7. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, dimana 

salah satu tujuan penting didirikannya perusahaan adalah 

melalui peningkatan nilai perusahaan.
90

 Kinerja keuangan 

merupakan prestasi atau hasil yang dicapai oleh manajemen 

perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset 

perusahaan secara efektif selama periode tertentu serta 

mengetahui seperti apa hasil yang telah dicapai dan telah 

dilaksanakan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan.
91

 

Kinerja keuangan tersebut merupakan salah satu alat ukur untuk 

melihat kesuksesan dalam menjalankan perusahaan. 

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilalukan dengan analisis 

rasio keuangan. Analisis rasio keuangan itu sendiri adalah dasar 

dalam menilai dan menganalisis suatu prestasi operasi atau 

kinerja keuangan perusahaan yang dirancang guna 

                                                             
90 Rudianto, Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan 

Strategis, 189. 
91 Yhovita Anggie Bhernadha, Topowijono, dan Devi Farah Azizah, 

“Pengaruh Corporate Social ResponsibilityTerhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

(Studi Pada Perusahaan Winner of Sustainability Reporting Award (SRA) 2015 Yang 
Terdaftar di PT BEI Periode 2010-2014),” Jurnal Administrasi Bisnis (JBA) 44, no. 1 

(2017): 136. 



46 
 

 

mengevaluasi laporan keuangan perusahaan.
92

 Terdapat empat 

tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja 

keuangan suatu perusahaan, yang masing-masing memiliki 

manfaat berbeda-beda dan spesifikasi sesuai kegunaannya. Alat 

ukur dalam menilai kinerja keuangan tersebut yakni sebagai 

berikut: 

a. Rasio profitabilitas, merupakan ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang memperlihatkan hasil akhir dari kebijakan 

serta keputusan yang telah diambil manajemen perusahaan. 

Seperti gross profit margin (margin laba kotor), operating 

income ratio, operating ratio, net profit margin, return on 

investment (ROI), return on asset (ROA), dan return on 

equity (ROE). 

b. Rasio aktivitas, merupakan ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber-

sumber dananya. Seperti total assets turnover (perputaran 

aset), receivable turnover (perputaran piutang), average 

collection periode, inventory turnover (perputaran 

persediaan), dan working capital turnover. 

c. Rasio leverage, merupakan ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

hutang perusahaan dalam membiayai aset perusahaan 

tersebut. Seperti total debt to equity ratio (rasio total 

terhadap modal), total debt to total assets ratio, long tern 

debt to total equity ratio, dll. 

d. Rasio likuiditas, merupakan ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi hutang finansial yang segera 

harus dilunasi. Seperti current ratio (rasio lancar), cash 

ratio, quick ratio, dan working capital to total assets ratio.
93

 

                                                             
92 Nisa dan Kurniasari, “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

Disclosure Terhadap Reputasi dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2014),”: 37. 
93 Rudianto, Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan 
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Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan suatu 

perusahaan dilakukan dengan cara melakukan analisis laporan 

keuangan. Dimana analisis laporan keuangan merupakan alat 

utama dalam analisis keuangan, dikarenakan analisis ini dapat 

digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang 

keadaan keuangan korporasi. Rasio profitabilitas adalah salah 

satu dari empat aspek keuangan yang penting dalam mengukur 

kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa 

besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

operasinya (profitabilitas) merupakan fokus utama dalam 

penilaian kinerja keuangan perusahaan dikarena laba 

perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban dalam penyandang dananya juga 

merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.
94

 

Dalam perbankan, pengukuran kinerja menggunakan indeks 

komposit yang secara kompleks mengukur bagaimana kinerja 

bank dilihat dari sektor keuangan maupun non-keuangan yang 

tertuang dalam Peraturan BI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip 

Syariah, pasal 3 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank 

syariah terdiri atas 6 komponen, yaitu: capital, assets, 

management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk 

atau yang sering disingkat dengan CAMELS. Sedangkan 

menurut POJK No. 8/POJK. 03/2014 pasal 6 terdiri atas 4 

komponen, yaitu: risk profile, good corporate governance, 

earning, dan capital.95
 

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan adalah return on equity (ROE). 

                                                             
94 Sholekhah, “Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate Governance 

Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia),” 42-

43. 
95 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 6-7. 
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ROE adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

manajemen memaksimalkan tingkat pengembalian terhadap 

pemegang saham atas setiap rupiah ekuitas yang digunakan oleh 

perusahaan. Dengan begitu, ROE akan menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi 

rasio ini akan semakin baik, dikarenakan akan memberikan 

tingkat pengembalian yang lebih besar kepada pemegang 

saham.
96

 ROE merupakan alat yang paling sering digunakan 

dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam ROE juga dapat 

memberikan gambaran mengenai dua hal pokok, yaitu: 

a. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(profitability). 

b. Utang yang dipakai dalam melakukan usaha (financial 

leverage).
97

 

8. Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah merupakan bank yang kegiatannya 

mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak 

membebankan bunga serta tidak membayar bunga kepada 

nasabah.
98

 Bank Umum Syariah juga adalah bank yang berdiri 

sendiri sesuai dengan akta pendiriannya dan bukan merupakan 

bagian dari bank konvensional. Seperti yang dijelaskan dalam 

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

ٰٓالَِّزْيٌَٰٓتََخبَّطَُُٰٓ ُم ْْ ُ َٰٓكَوآٌَٰق َىٰٓاَِّلَّ ْْ ُه ْْ ََّٰٓلٌَٰٓقُ ْا ب  َىٰٓالشِّ ْْ ٌَٰٓأُْكلُ اَلَِّزٌَْي

ْۘآٰ ب  ٰٓالشِّ ِٰٓهْثُل ٍُْع ٰٓاْلبَ ََّوا ٰٓاًِ ا  ْْ ُ ٰٓقَال ُْن ٰٓبِاًََِّ لَِك ٰٓر  ٰٓاْلَوسِّۗ ِٰٓهَي ُي ٍْط  الشَّ

اَحَٰٓ َّٰٓ  َ بِّ ٰٓسَّ ْي ٰٓهِّ ِعظَةٌ ْْ َٰٓه ٍٗ َد َٰٓجاٰۤ ٰٓفََوْي ْۗا ب  ٰٓالشِّ َم َحشَّ َّ ٰٓ ٍَْع ٰٓاْلبَ ُ
ّٰٓللّا  لَّ

ى َِكٰٓ
ٰٓفَاُّل ٰۤ َٰٓعاَد َهْي َّ ٰٓ ِٰۗٓ

ّٰٓللّا  ٰٓاِلَى  ٍٗ اَْهُش َّ ٰٓ َٰٓسلََفۗ َٰٓها َٗ ٰٓفَلَ ى  ِ ًْتَ فَا

َىٰٓ ّْ لُِذ ٍَِْآٰخ  ُبٰٓالٌَّاِسُُْٰٰٓۚٓنٰٓفِ  ٧ٕ٘اَْصح 

                                                             
96 Rudianto, Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan 

Strategis, 192. 
97 Arifin dan Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia,”: 41. 
98 Andrianto dan Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori 

dan Praktik), 26. 
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“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa 

jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. 

Al-Baqarah [2]:275) 

Bank umum syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak 

pemilik dana, serta menyalurkan dana kepada pihak lain yang 

membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama 

usaha.
99

 

Menurut Direktorat Perbankan Syariah BI terdapat tujuh 

karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan 

syariah di Indonesia yang merupakan landasan pertimbangan 

calon nasabah dan landasan kepercayaan nasabah yang telah 

loyal. Tujuh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
100

 

a. Universal 

Bank syariah berlaku untuk semua kalangan, tidak 

memandang dari perbedaan ekonomi serta agama. 

b. Adil 

Memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan 

memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya serta 

melarang adanya unsur maysir, gharar, haram dan riba. 

c. Transparan 

Kegiatan yang dilakukan bank syariah terbuka untuk seluruh 

masyarakat. 

d. Seimbang 

Mengembangkan sektor keuangan dari sektor riil, dan 

UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). 

e. Maslahat 

                                                             
99 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2011), 40-41. 
100 Sri Widyastuti, Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis, (Malang: 

CV IRDH, 2019), 189-190. 
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Bermanfaat dan menebarkan kebaikan di seluruh aspek 

kehidupan. 

f. Variatif 

Produk di bank syariah bervariasi dari tabungan haji dan 

umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan 

(berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa, produk jasa 

kustodian, jasa transfer, dan jasa pemabayaran (debet card, 

syariah change). 

g. Fasilitas 

Penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, 

dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile 

banking, internet banking, dan interkoneksi antar bank 

syariah. 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan  jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori 

yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.
101

 Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Model 1: Pengaruh Zakat dan Islamic Corporate Social 

Responsibility terhadap Reputasi Bank Umum Syariah 

a. Pengaruh Zakat terhadap Reputasi Bank Umum Syariah 

Menurut Basah dan Yusuf, bank umum syariah sebagai 

lembaga intermediasi keuangan yang berbasis syariah 

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, 

yakni untuk mendistribusikan pendapatan secara merata, 

menegakan keadilan dalam ekonomi, dan mobilisasi modal 

yang efisien. Salah satu cara untuk mendistribusikan 

pendapatan secara adil dan merata tersebut adalah dengan 

membayar dan mendistribusikan zakat. Dalam praktiknya, 

sebagian dari bank umum syariah di Indonesia telah 

melaksanakan zakat sebagai salah satu dari nilai 

                                                             
101 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 63. 
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bisnisnya.
102

 Berdasarkan shari’ah enterprice theory zakat 

yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai 

bentuk realisasi kewajiban perusahaan dalam perspektif 

Islam.
103

 Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam 

perspektif Islam, membayar zakat juga merupakan cara bank 

umum syariah dalam menjaga citra perusahaannya, sehingga 

mampu menciptakan reputasi yang baik bagi masyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh 

Ichwan Sidik & Reskino (2016) yang menyatakan bahwa 

zakat pada bank umum syariah berpengaruh terhadap 

reputasi perusahaan. Maka hipotesis yang dapat diambil 

dalam penjelasan diatas adalah sebagai berikut: 

H1 = Zakat berpengaruh signifikan terhadap reputasi Bank 

Umum Syariah. 

b. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap 

Reputasi Bank Umum Syariah 

Islamic Corporate Social Responsibility adalah salah satu 

hal penting yang perlu diperhatikan, dikarenakan merupakan 

bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat 

yang tidak hanya memperhatikan perusahaan dan 

perekonomiannya saja tetapi juga keadilan sosial lingkungan 

yang juga akan bertanggungjawab langsung kepada Allah 

SWT sesuai dengan hukum Islam.
104

 Hal tersebut didukung 

oleh shari’ah enterprice theory yang menyatakan bahwa 

ICSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas 

semua yang telah diberikan, dengan begitu perusahaan juga 

perlu memperhatikan tanggung jawab sosial lingkungannya. 

Bank umum syariah yang dapat mengungkapkan ICSR 

dengan sangat baik akan dipandang sebagai bank yang dapat 

dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan dana mereka. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

                                                             
102 Sidik dan Reskino, “Pengaruh  Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan 

Kinerja,”: 8. 
103 Syurmita dan Fircarina, “Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Sosial 
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Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia,”: 89. 
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Ichwan Sidik & Reskino (2016), Johan Arifin & Eke Ayu 

Wardani (2016), Syurmita & Miranda Junisar Fircarina 

(2020) yang menyatakan bahwa islamic corporate social 

responsibility pada bank umum syariah berpengaruh 

terhadap reputasi perusahaan. Maka hipotesis yang dapat 

diambil dalam penjelasan diatas adalah sebagai berikut: 

H2 = Islamic corporate social responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap reputasi Bank Umum Syariah. 

2. Model 2: Pengaruh Zakat dan Islamic Corporate Social 

Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah  

a. Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum 

Syariah 

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu hasil 

perusahaan yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki. Menurut signaling theory, zakat yang dibayarkan, 

dikelola, dan didistribusikan akan menjadi sinyal positif di 

mata masyarakat sehingga membantu perusahaan dalam 

meraih simpati dari masyarakat. Perusahaan yang membayar 

zakat merupakan aktivitas pemberian sinyal yang diberikan 

oleh perusahaan yang memiliki perbedaan kualitas dengan 

perusahaan lainnya yang tidak membayarkan zakat. 

Perusahaan yang membayar zakat memberikan sinyal bahwa 

perusahaan tersebut merupakan perusahan yang transparan 

dalam setiap aktivitasnya.
105

 Pembayaran zakat merupakan 

kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perusahaan. 

Hal ini dikarenakan publik akan memberikan apresiasi 

positif terhadap perusahaan, sehingga tercipta reputasi 

positif yang baik dan meningkatkan kepedulian stakeholder. 

Apresiasi positif dari para pemangku kepentingan akan 

menciptakan kepedulian stakeholder sehingga para 

pemangku kepentingan akan bersifat loyal dan memberikan 

perlindungan terhadap perusahaan. Kepedulian para 

pemangku kepentingan akan menciptakan efensiasi 

                                                             
105 Munandar, Nurdiniah, dan Iskandar, “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap 

Kinerja Keuangan: Studi Literatur,”: 26. 
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operasional bagi perusahaan, dan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Dengan begitu, pembayaran zakat 

perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Sidik & Reskino 

(2016), Syurmita & Miranda Junisar Fircarina (2020) yang 

menyatakan bahwa zakat pada bank umum syariah 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan dengan return on equity (ROE). Maka hipotesis 

yang dapat diambil dalam penjelasan diatas adalah sebagai 

berikut: 

H3 = Zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah. 

b. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah 

Berdasarkan signaling theory tujuan diungkapan ICSR 

bagi perusahaan tersebut adalah dengan pengungungkapan 

yang lebih informatif dan terbuka bertujuan untuk 

memberikan sinyal kepada pihak eksternal agar pihak 

tersebut dapat menilai perusahaan tersebut dengan harapan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar.
106

 Kinerja 

keuangan perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

indikator ROE. ROE itu sendiri adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas 

pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin 

baik, dikarenakan akan memberikan tingkat pengembalian 

yang lebih besar kepada pemegang saham. Namun, jika 

hanya mementingkan kinerja keuangan yang baik tidak 

cukup untuk menjamin perusahaan akan terus beroperasi. 

Oleh karena itu dibutuhkan peran ICSR di dalam perusahaan 

tersebut. Menurut teori stakeholder, Pelaporan ICSR dalam 

laporan tahunan (annual report) ataupun dalam laporan 

                                                             
106 Indrayani dan Risna, “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan “(Studi Empiris Bank 
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sosial terpisah digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

investor jika akan melakukan kegiatan investasi.
107

 Maka, 

perusahaan yang melakukan lebih banyak aktivitas CSR, 

akan memberikan feedback yang baik pada kinerja keuangan 

perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan CSR. Sehingga kedepannya perusahaan 

akan mampu meningkatkan kinerja keuangannya. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan 

Arifin & Eke Ayu Wardani (2016), Syurmita & Miranda 

Junisar Fircarina (2020) yang menyatakan bahwa islamic 

corporate social responsibility pada bank umum syariah 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan dengan return on equity (ROE). Maka hipotesis 

yang dapat diambil dalam penjelasan diatas adalah sebagai 

berikut: 

H4 = Islamic corporate social responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. 

C. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan pengajuan hipotesis yang diuraikan diatas, maka 

dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

D.  

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Penelitian (I) 

Dari gambar diatas, terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

Reputasi Bank Umum Syariah (Y1), yaitu Zakat (X1), dan Islamic 

Corporate Social Responsibility (X2). 

 

 

 

                                                             
107  Rachmat Kriyantono, Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan 

Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik, 57. 

Zakat (X1) 
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Bank Umum Syariah 
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Gambar 2.3 

Kerangka Penelitian (II) 

Dari gambar diatas, terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (Y2), yaitu Zakat (X1), dan 

Islamic Corporate Social Responsibility (X2). 
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