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ABSTRAK 

 

Suatu perusahaan didirikan dengan beberapa tujuan tertentu, 

salah satunya adalah agar perusahaan dapat memaksimalkan nilainya 

yang dapat tercermin dari laba yang diperoleh perusahaan melalui 

kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan proksi Return on 

Asset. Kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank berbanding lurus, 

apabila tingkat kesehatan bank baik maka kinerja keuangan juga akan 

meningkat. Tingkat kesehatan bank diasumsikan dipengaruhi oleh 

Islamic Social Responsibility, Intellectual Capital, Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah dan Tingkat Bagi Hasil. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada 

Pengaruh Islamic Social Responsibility, Intellectual Capital, Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Bagi Hasil  Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Syariah di Indonesia. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 

perbankan, BI dan OJK melalui laporan instansi yang terpublikasikan 

yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan 

Program E-Views 10. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) variable Islamic social 

responsibility  tidak berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan Bank 

Syariah di Indonesia. (2) variable intellectual capital  tidak 

berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. 

(3) variable Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh  

terhadap  Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. (4) variable 

Tingkat Bagi Hasil berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan Bank 

Syariah di Indonesia. (5) variable  Islamic Social Responsibility, 

Intellectual Capital, Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat 

Bagi Hasil  secara simultan tidak berpengaruh Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Syariah di Indonesia. Dalam mengembangkan 

optimasi kinerja keuangan tantangan yang harus dimaksimalkan yaitu 

permodalan, sumberdaya insani di industri keuangan syariah, daya 

saing produk dan layanan keuangan syariah serta rendahnya riset dan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu ada 3 

pilar agar market share bank syariah bisa mendominasi yaitu 

penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi 

syariah, dan penguatan proses, pengaturan dan pengawasan. 

Kata Kunci:   Kinerja Keuangan, Bank Syariah dan  Regresi linier 

berganda 
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 vii 

MOTTO 

 

 

                     

                           

                       

 

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

( QS.  Al- Mujadalah Ayat 11 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Mendirikan suatu perusahaan pastinya ada tujuan yang 

ingin dicapai satu diantaranya yaitu supaya perusahaan mampu 

memperluas nilainya yang dalam hal ini terlihat dari keuntungan 

atau laba yang perusahaan dapatkan, penyalur dana (investor) 

bisa memperhitungkan aset yang harus dikembalikan perusahaan 

setelah adanya pengeluaran.
1

 Pada langkah ini penelitian 

memakai skala profitabilitas dengan proksi return on asset 

(ROA) yang mana pembagian keuntungan sebelum pajak dengan 

total aset perusahaan, jika ROA memperlihatkan peningkatan 

maka akan baik pula kinerja perusahaan tersebut sehingga 

penilaian kinerja keuangan perusahaan dirasa sangat penting.
2
 

Penilaian perusahaan perlu untuk diadakanya, dikarenakan 

menjadi satu diantara beberapa cara dari perusahaan guna 

mencapai tujuan dan juga supaya kewajiban perusahaan kepada 

investor menjadi terpenuhi.
3
 Return on Assets menjadi indikator 

yang sangat baik, sebab perusahaan yang berkemampuan akan 

memperlihatkan dari memanfatkan jumlah aset guna mendapat 

sebuah laba selama perusahaan sedang berjalan.
4

 Pemilihan 

Return on Asset menjadi sebuah indikator yaitu dikarenakan 

ROA menjadi alat ukur yang sangat mendalam. Rasio ini memuat 

sebuah gambaran yang berasal dari laporan keuangan yang 

perusahaan sajikan.
5
 

                                                           
1 Sarra Ben Slama Zouari dan Neila Boulila Taktak, “Ownership Stucture and 

Financial Performance in Islamic Banks Does Bank Ownership Matter”, International 

Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 7 No. 2 DOI: 

10.1108/IMEFM-01-2013-0002, (2014)  h . 146- 160. 
2 Yuli Astuti, Tulus Suryanto, Heni Noviarita, Analysis of Impact of CAR and 

ISR on ROA of Sharia Banks Listed on JII for the 2015-2019 Period. JIE Lariba, 

Vol.7 Issue 2, DOI: https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art1 
3  Moeljadi, et.al, Manajemen Keuangan – Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif jilid 1(Malang : Bayumedia, 2006,)  
4 Munawir S, Analisis Laporan Keuangan  (Yogyakarta: Liberty, 2014). 
5 Ni Luh Putu Novi, Mariyan tini, dan I.G.A.M Asri Dwija Putri, “Pengaruh 

CSR dan Intrlrctual Capital Pada Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di 

BEI”, (2018). 

https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art1


 

 
 

2 

Keberhasilan suatu Bank pada aktivitas operasionalnya 

dpat digambarkan dengan kinerja keuangan.
6
  

Ini adalah komponen utama dan signifikan untuk mendapatkan 

evaluasi lengkap atas kinerja perbankan, mulai dari likuiditas, 

menilai sumber daya (aset), hutang dan sebagainya. Prestasi 

finansial adalah penggambaran kondisi moneter bank dalam 

periode tertentu, baik mencakup peningkatan aset ataupun 

pemanfaatan dananya.
7
 

 

Bagan  1.1 Analogi Kuantitas Bank dan Keseluruhan Aset 

antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional Tahun 

2016-2020 (dalam milyar Rupiah) 

Tahun 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

Bank 

Syariah 

Juml

ah 

Bank 
12 12 13 13 14 14 

Total 

Aset 

213.42

3 

254.18

4 

288.02

7 

316.6

91 

350.36

4 

631.58

0 

Bank 

Konvensi

onal 

Juml

ah 

Bank 
118 116 115 115 110 109 

Total 

Aset 

6.095.

908 

6.729.

799 

7.387.

634 

7.913.

49 

8.562.

974 

9.117.

910 

Sumber Otoritas Jasa Keuangan 2022 

 

Bardasakan bagan 1.1 disampaikan bahwa bank dengan 

sistem Islami terus mengalami kemajuan dimana kuantitas Bank 

Umum yang basisnya Syariah sampai tahun 2020 berjumlah 14 

dimana total aset bank syariah tersebut dari tahun 2015 (yaitu 

                                                           
6 H Noviarita, Velina, Y. Ekawati, E. Hanif. Susanto,I, “Customer Loyalty In 

Sharia Bank Saving S Products Utopia y Praxis Latinoamericana” Vol. 26, No. Eps.3. 

(2021) uiversidad del Zulia, Venezuela Disponable en 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27968020010 DOI: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.496969 
7  Iswari, Amanah, “Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Negara vs 

Swasta”, Journal Islamic Economic  (2015), h.1- 13. 
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213,423M) hingga tahun 2019 ( 350,364M ) mengalami eskalasi 

meskipun tidak terlalu substansial, namun ketika dibandingkan 

dengan bank yang konvensional maka perbandingannya begitu 

jauh. Selain itu, penjualan atau pangsa pasar dari perbankan 

syariah jika dilihat dari aset menjelang akhir tahun 2019 

mencapai 6,01% dengan mayoritas penduduk pemeluk agama 

Islam, bank dengan sistem Islam di Indonesia cukup mempunyai 

kesempatan yang hebat dalam melebarkan target porsinya dari 

industri secara keseluruhan. Mengenai hal ini tidak akan 

menjamin kecepatan progres perbankan syariah untuk mampu 

berkembang pesat. Ini memperlihatkan bahwasannya performa 

finansial bankan Islam yang tergolong lemah. 
8
 

Kemampuan finansial dan kecukupan bank secara 

langsung relatif, dalam hal tingkat kecukupan bank tergolong 

baik, pelaksanaan moneter juga akan mengalami peningkatan, 

namun bertentangan dengan norma jika tingkat kecukupan bank 

mengerikan, kinerja keuangan akan berkurang. supaya 

menjadikan bank yang layaak, disesuaikan, dan stabil, 

persyaratan keuangan syariah melaksanakan penerapan gagasan 

beban sosial suatu kongsi, maka bank syariah melakukan 

program yang disebut kewajiban sosial perusahaan (Corporate 

Social Responsibility/CSR), di mana pelaksanaan CSR menurut 

sudut pandang Islam dapat dilakukan. sebagai administrasi 

perusahaan Islam (ICG) dalam terang standar administrasi 

perusahaan. kewajiban yang akan memberikan manfaat tambahan 

bagi organisasi atau perusahaan sehingga merupakan hal yang 

wajar untuk mendapatkan kedudukan yang unggul, berbeda 

dengan organisasi yang tidak melaksanakannya.
9
 Pengembangan 

dari konsep CSR harus diselaraskan dengan pilar beserta tinjauan 

usaha Islam yang mana penamaannya Islamic social 

responsibility (ISR). ISR sendiri berupa bentuk 

pertanggungjawaban dan juga kepatuhan sebuah kongsi yang 

                                                           
8  Ibid 
9  Kurniawan H,  “Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate 

Governance, Islamic Social Responsibility, Islamic Ethical Identity, dan Zakat 

Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.”, (2016). 



 

 
 

4 

basisnya Islam bersama kalangan penduduk luas.  Melainkan 

diterapkannya ISR perusahaan juga menerapkan intellectual 

capital  disclosure bertugas dalam penerapan dari teori Islamic 

corporate governance (ICG) berlandaskan kebenaran yang 

terbuka.
10

  

Satu diantara data yang diperlukan oleh para financial 

backer untuk mengevaluasi kapasitas organisasi adalah data 

tentang permodalan ilmiah, data ini diharapkan dapat membuat 

kelimpahan di masa depan yang unggul.
11

 Dalam eksplorasi 

terdahulu, perusahaan akan membuat perubahan bisnisnya dari 

bisnis yang basic nya kerja (work) menuju bisnis berbasic 

pengetahuan (business in light of knowledge) untuk bertahan 

meskipun ada persaingan bisnis dengan memajukan pemanfaatan 

SDM sebagai informasi.
12

Berdasar pada Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 19  (revisi 2010) mengungkapkan 

bahwasannya science adalah suatu diantara banyak aset yang 

tidak ada wujudnya.
13

 Satu diantara pendekatan yang dipakai 

untuk mengukur dan juga menilai asset yang tidak ada wujudnya 

adalah intellectual capital (IC).
14

   

Selain itu, kinerja keuangan  perbankan syariah juga bisa 

terlihat lewat laporan keuangan, tepatnya dengan membedah dan 

menghitung proporsi moneter. Dalam tinjauan ini, ada beberapa 

faktor yang diingat untuk mempengaruhi tingkat ROA, misalnya, 

wasiat bank syariah Indonesia (SBIS), dan tingkat bagi hasil bagi 

                                                           
10 A.A Ousama, Helmi Hammam dan Mustafa Abdulkarim, ”The Association 

Between Intellectual Capital And Financial Performance In The Islamic Banking 

Industry An Analysis Of The GCC Banks”, International Journal of Islamic and 

Middle Eastern Finance and Management Vol. 13 No. 1 DOI: 10.1108/IMEFM-05-

2016-073, (2020), H. 75-93. 
11   Ibid 
12  Yusuf dan Sawitri P, “Modal Intelektual dan Market Performance 

Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’, Proceeding PESAT 

(2019).  
13

 Estelee Elora Akbar, Heni Noviarita, Erike Anggraen, Optimization Of 

Human Resources Quality In Improving The Performance Of Islamic Banking 

Employees, JPED, Vol. 6 No.2 (2020) 
14  Amina Buallay, “Intellectual Capital and Performance of Islamic and 

Conventional  Banking Empirical Evidence from Gulf Cooperative Council 

Countries”, Journal of Management Development Vol. 38 No. 7 DOI: 10.1108/JMD-

01-2019-0020 (2019), h. 518-537.  
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perbankan syariah. Bank membutuhkan wadah untuk 

memanifestasikan aset yang sudah terkumpul, mislnya  sebagai 

bunga sebagai jaminan bank syariah Indonesia (SBIS) dengan 

kesepakatan sesuai pedoman yang diberikan oleh Bank Indonesia 

Nomor 10/11/PBI/2008 sehubungan melalui pilihan jajaran 

direksi. Syariah Umum Majelis Ulama Indonesia Mengingat 

Fatwa DSN - MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 berkenaan 

dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS 

menghimbau bank syariah untuk menempatkan asetnya pada 

instrumen SBIS ini dibandingkan dengan diarahkan melalui 

pendanaan. Sementara itu, ketika ekstra SBIS menurun, bank 

syariah tidak membeli SBIS, namun tetap mengarahkan asetnya 

ke publik mengingat tingkat pengembalian normalnya lebih 

tinggi.  

Intuisi bisnis dari manager banklah yang menentukan 

pengalokasian dana investasi apakah untuk disalurkan ke 

masyarakat atau dengan cara dialokasikan ke investasi SBIS. 

Bank Indonesia menentukan besarnya biaya atas SBIS yang 

diberikan, biaya tersebut akan mempengaruhi ROA bank. 

Kehadiran SBIS merupakan langkah awal dan gerak menuju lay 

out, pengembangan lebih lanjut industri keuangan syariah dan isu 

posisi likuiditas. Melalui kecepatan pemulihan yang sama 

ataupun mengarah biaya pinjaman Sertifikat Bank Indonesia, 

dapat ditempuh dengan mengambil keputusan instrumen 

spekulasi yang lebih menarik untuk dimanfaatkan pada saat bank 

mengalami kelebihan likuiditas. Apabila bank syari’ah puny dana 

yang berlebih ditingkat likuiditsnya maka dana itu bisa dilakukan 

penitipan ke Bank Indonesia dan menerbitkan SBIS yang 

tujuannya memberi pengumuman perihal pencapaian likuiditas 

pada Bank syariah dalam hal mengendalikan uang dan 

melakukan perjanjian berkaitan dengan komisi dari  Bank 

Indonesia kepada Perbankan Syari’ah. 

Kemudian lagi, prinsip perbankan syariah yaitu 

pembagian hasil di mana aturan kerangka pembagian hasil yaitu 

bahwa untung dan juga rugi ditanggung oleh dua belah pihak 

(bank dan klien) sesuai dengan proporsi pembagian keuntungan. 
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Biasanya proporsi pembagian hasil bank besarnya 40:60 yang 

didapatkan dari pembayaran habis-habisan dan diperoleh dari 

sebelum adanya pengurangan biaya yang sudah keluar supaya 

memperoleh pembayaran itu. Semakin menonjol derajat 

pembagian hasil yang diajukan bagi rakyat secara umum, 

beranjak terliha juga pendapatan penduduk dalam menempatkan 

asetnya di bank syariah dan akhirnya siap memberi pengaruh 

pada kinerja keuangan bank syariah, yaitu profitabilitas. 

Sebagai konsekuensi dari eksplorasi yang dipimpin oleh 

Nita et.al yang melakukan analisa berkaitan dengan dampak dari 

tingkat bagi hasil dan inflasi pada profitabilitas pada bank umum 

syariah yang ada di Indonesia yang memberikan hasil bahwa laju 

pembagian manfaat secara nyata mempengaruhi profitabilitas.
15

 

Penelitian tesebut mendukung hasil riset yang sudah 

terlaksanakan oleh Haq yang judulnya adalah “Pengaruh 

pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas bank umum 

syariah” yang menyebutkan bahwasanya tingkat bagi hasil 

memberi dampak yang cukup signifikan terhadap keuntungan 

perbankan syariah.
16

Berbeda dengan Rachman et.al dengan judul 

pengaruh deposito mudharabah dan Non Performing Financing ( 

NPF) terhadap Return On Asset (ROA) dan pengelolan bagi hasil 

menjadi mediasi dalam bank usaha dengan cara Islami yang 

mengungkapkan bahwasanya besaran bagi hasil tidak 

mempengaruhi profitabilitas. Informasi dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) memperlihatkan jika besaran pengembalian 

atau bagi hasil yang sama pada deposit mudharabah bagi Bank 

Umum Syariah pada tahun 2016 sebesar 6,04% dengan ROA 

0,63%, pada periode 2017 dengan jumlah 5,85% dengan ROA 

flat dan periode 2017 sejumlah 5,85% dengan ROA tetap. 2018 

adalah 5,97% yakni ROA 1,28%.
17 

Penelitian yang akan dilaksanakan memakai sharia 

                                                           
15  Nita, Destiana Dwi, Arifin.M, dan Nurisnaini.N, “Analisis Pengaruh 

Tingkat Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia“, Jurnal Ilmu Manajemen Dan Kesatuan . Vol. 9 No. 2 (2021)  
16 Haq, Rr. Nadia Arini,” Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap 

Profitabilitas Bank  Umum Syariah “ Perbanas Review. Vol,1 no.1 (November  2015)  
17 OJK, Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018 
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enterprise theory dan resource based theory. Sebagai kerangka 

dasar dimana konsep enterprise theory memberi petunjuk 

bahwasannya penguasaan ekonomi bukan lagi terletak hanya 

pada satu pemegang namun banyak pemegang yakni stakeholder. 

Sebab dari semua itu enterprise theory sangat disarankan bagi 

sebuah pola ekonomi yang secara fundamental menyandarkan 

diri pada nilai syariah, yang mana syariah tidak membenarkan 

ekonomi hanya beredar hanya dikalangan tertentu saja.
18

 Namun, 

ide syariah tidak melihat adanya kolega tidak langsung yang 

menambah ekonomi disebabkan mitra tidk secara langsung 

memiliki opsi untuk nilai tambahan yang sudah didapat 

perusahaan. Teori stakeholder dipakai dalam membuat batas 

kontrol atas perilaku manipulasi laporan keuangan dan ISR 

adalah jenis keaslian stakeholder dan memposisikan lingkungan 

sosial dalam strategi dan sistem dinamis sehingga dapat 

menawarkan bantuan untuk tujuan organisasi.
19

   

Beberapa peneliti melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan pengaruh ISR, dan IC.  

Sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan Islamic 

corporate social  responsibility yang dilakukan oleh Sutapa dan 

Hanafi.
20

  Hasilnya memperlihatkan jika ISR punya pengaruh 

pada kinerja keuangan. Hal itu sama dengan penelitian Mahfudz
21

  

Menne et. al
22

 serta Nadeem dan Malik
23

 mereka menyepakati 

apabila CSR punya pengaruh yang positif dan juga signifikan 

                                                           
18  Widjaya I,K,  Enterprise  Resourch Planing  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012). 
19  Ibid 
20  Sutapa Hanafi, “Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social 

Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Akuntansi 

Indonesia (2019), h. 155-165.  
21 Mahfudz, “An Analysis on the Behaviour of Corporate Social Responbility 

towards Profitability of Islamic Bank’s: ASEAN and EUROPE”, International 

Journal Of Financial Research (2016),  h. 154-166.  
22 Menne et.al, “The Influence of CSR Practices on Financial Performance: 

Evidence from Islamic Financial Institutions in Indonesia”, Journal  Of  Modern  

Accounting  And Auditing (2016), h. 154-166 
23 Nadem, Malik, “Impact A Corporate Social Resonsibility on the Financial 

Performance of Banks  in  Pakistan”, International Letters of Social and Humanistic 

Science (2014), h. 9-19. 
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pada kineja keuangan, dan untuk research yang sudah dilakukan 

oleh  Indrayani dan Risa
24

  dengan konsekuensi dari tinjauan 

yang memberikan data bahwasannya ICSR mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Efek samping dari penelitian ini tidak searah 

dengan pemeriksaan yang dipimpin oleh Arifin dan Wardani
25

 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya ICSR tidak 

punya pengaruh pada kinerja perusahaan. 

Disisi lain untuk penelitian sebelumnya tentang IC yang 

dilakukan oleh Lestari
26

  hasil dari eksperimen yang sudah 

dilaksanakan memperlihatkan bahwasanya IC punya pengaruh 

pada sistem pengelolaan uang perusahaan, melalui eksperimen 

selaras maka Zuliyati dan Arya
27

 , Salman et.al 
28

 serta penelitian 

Hartono
29

 mengungkapkan jika ada pengaruh postitif IC yaitu 

pada penggunaan metode value add intellectual coefficient 

(VAICTM) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dimana 

VAICTM merupakan suatu strategi yang menerapkan 

kemampuan tiga jenis masukan organisasi, yakni modal manusia 

tertentu, modal utama dan modal fisik dan moneter yang terdiri 

atas efektivitas penggunaan modal (Capital Employed Efficiency 

/ CEE) yang merupakan tanda produktivitas dari modal tambahan 

yang signifikan yang dipakai. Penemuan eksperimental dari studi 

ini mengungkapkan bahwasanya modal aktual (phisical 

                                                           
24 Indrayani , Risa, “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum 

Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”, Jurnal 

Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia (2018),  h. 68-80. 
25  Arifin, Wardani, “Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia”,  Jurnal  

Akuntansi  dan Audit Indonesia ,(2016),  h. 38-46.  
26 Lestari, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keungan Perbankan 

Syariah di Indonesia”,  Jurnal  Ekonomi Dan Keuangan,  (2016), h. 346-366.  
27  Zuliyati Arya, “Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

(Intellectual Capital and Company’s Financial Performance)”, Dinamika Keuangan 

dan Perbankan (2011), h. 113-125.  
28  Salman et.al, “Dampak Modal Intelektual tentang Pengambilan Aset di 

Perusahaan Manufaktur  Nigeria”,  jurnal  Interdisipliner dari Penelitian Dalam 

Bisnis (2012), h.21-30. 
29  Hartono, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan 

Modal Intelektual (IC) terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan 

Syariah di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan  Syariah (2018).  



 

 
 

9 

capital/VACA), sumber daya manusia (human capital / VAHU), 

modal utama (structural capital / STVA) dan ROA adalah 

penanda besar bagi VAICTM dan kinerja keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi. Konsekuensi dari ulasan ini 

berimbang terbalik melalui pemeriksaan yang dipimpin Gany dan 

Nugrahant.
30

  Hasilnya memperlihatkan jika IC punya pengaruh 

negatif akan tetapi tidak signifikan pada kinerja keuangan dan 

juga penelitan yang sudah  dilakukan oleh Andriana
31

  yang 

membuktikan bahwasannya IC dan human capital punya 

pengaruh yang negatif dan juga tidak terlalu menonjol tentang 

sistem keuangan organisasi. Modal yang digunakan perusahaan 

dan structuralcapital meskipun memperlihatkan petunjuk secara 

positif akan tetapi belum terlalu substansial. 

Penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan 

Seritfikat Bank Indonesia Syariah yaitu yang dilakukan oleh Heri 

Sudarson bahwa SBIS mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan pada ROA. Maknanya apabila terjadi SBIS naik, 

akibatnya ROA juga mengalami kenaikan, begitu pula 

sebaliknya.
32

 Menurut Wibowo dan Syaichu memperlihatkan 

bahwaanya suku bunga SBI punya pengaruh positf dan signifikan 

terhadap ROA. Hal ini memberi suatu indikasi jika di bank biasa, 

kenaikan dan penurunan biaya pinjaman SBI dapat secara 

langsung mempengaruhi suku bunga pinjaman yang lebih rendah. 

Sementara itu, di bank syariah, penurunan yang terjadi benar-

benar dapat membuat proporsi bagi hasil bersaing dengan kredit 

bank tradisional karena dukungan di bank syariah tidak secara 

langsung mempengaruhi penurunan biaya pembiayaan SBI.
33

  

Dengan ekspansi volume pendanaan yang dilakukan oleh 

                                                           
30  Gany, Florentina Paula Putri dan Yetirina Widi Nugrahanti, “Pengaruh 

Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan”, Prosiding Seminar Nasional dan 

Call For Papers (2015).  
31  Andriani D, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan  (2014),  h. 251-260.  
32 Sudarsono, Heri.. Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas 

bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No. 2 (2017) h. 175- 203 
33  Wibowo, E.S dan Syaichu M. Analisis Pengaruh Suku Bungan, Inflasi, 

CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, Diponegoro Journal of 

Management, Vol. 2 No. 2 (2013)  h 1-10. 
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bank muamalat dan proporsi bagi hasil yang dapat bersaing 

dengan baik, dapat mempengaruhi produktivitas bank. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Nur Purnamasari dan Jumono 

menunjukkan bahwa biaya pembiayaan SBI memiliki pengaruh 

yang positif dan tidak material antara faktor-faktor SBI terhadap 

ROA. Ini karena dana bank asing  agak tunduk pada dana yang 

dimulai dari pusat administrasi bank, sehingga tidak terlalu peka 

terhadap perubahan keadaan makroekonomi Indonesia. Kondisi 

makro ekonomi Indonesia, masuk perubahan suku bunga 

pembiayaan SBI. 

Selain itu penelitian terdahulu terkait tingkat bagi hasil 

dilakukan oleh Riska Saputri dengan menggunakan independen 

yang berupa pembagian keuntungan simpanan mudharabah dan 

simpanan berjangka mudharabah serta dependen menggunakan 

daya laba mampu menghasilkan jika tingkat pembagian hasilnya 

punya pengaruh positif pada profitabilitas.
34

 Sejalan dengan hasil 

tersebut bahwa Heri Sudarson juga meneliti dengan 

menggunakan variable Independen: FIN, Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional, Dana Pihak Ketiga, Tingkat bagi hasil, 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Financing to Deposite Ratio 

dengan ROA sebagai variable dependen memperlihatkan jika 

tingkat dari pembagian hasil punya pengaruh pada keuntungan.
35

 

Akan tetapi hasil yang tak sama diperlihatkan oleh Dila 

Anggraini yang memakai variabel independen dimana deposito 

berjangka, resiko masalah pembiayaan (NPF), proksi pembagian 

keuntungan, dan aset individu. Dependennya adalah kemampuan 

perusahaan unntuk mendapatkan keuntungan, dan sebagai 

interveningnya berupa pembiayaan bagi hasil tidak punya 

pengaruh pada profitabilitas.
36

 

                                                           
34 Riska Saputri. “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Dan Deposito 

Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk periode 2009-

2016, ( 2017). 
35  Heri Sudarsono, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”,  Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8 no. (2017) h. 

75- 203. 
36 Dila Angraini,“ Pengaruh Dana Pihak Ke Tiga, Non Performing Financing, 

Tingkat Bagi Hasil Dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan 
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Dalam tinjauan ini, selain ingin menunjukkan realitas 

konsekuensi dari pemeriksaan masa lalu yang hasilnya berbeda, 

para ilmuwan juga memperkirakan perihal mengukur kinerja 

keuangan dengan estimasi lain, khususnya Islamicity 

performance index yang akan dicoba. Mengingat gambaran dasar 

permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik dalam 

mengarahkan eksperimen ini yang berjudul pengaruh Islamic 

social responsibility, intellectual capital, sertifikat Bank 

Indoneisa Syariah dan tingkat bagi hasil bank syariah di 

Indonesia periode 2016-2020.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Perkembangan perbankan syariah tergolong kalah jauh 

dipadankan dengan perbankan konvensional terlihat dari total 

aset bank syariah yang masih jauh dipadankan dengan total 

aset bank konvensional. 

2. Kinerja keuangan perbankan syariah masih lemah terlihat dari 

market share perbankan syariah hanya 6,51%  sementara 

mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim sehingga 

peluang untuk perkembangannya masih besar. Akan tetapi 

peluang besar tidak menjamin perbankan syariah  

berkembangan lebih cepat. Hal ini bisa memberikan indikasi 

bahwasanya perbankan syariah masih cukup lemah.  

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil yang jelas dan terpusat dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi dan mencapai tujuan, 

membatasi masalah dalam penelitian adalah penting. Berkaitan 

dengan hal tersebut, batasan masalah pemeriksaan ini adalah pada 

keuangan syariah yang dilihat dari kinerja keuangan bank syariah 

yang dipengaruhi oleh  Islamic social responsibility, intellectual 

capital, SBIS dan TBH dengan memakai data sekunder yang 

sudah disebarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2016 

                                                                                                                             
Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Akuntansi  

Berkelanjutan Indonesia (JABI) vol. 1 no. (2018) h. 122-146. 
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sampai dengan 2020. Perbankan Syariah pada umumnya terdapat 

bank umum Syariah ( BUS ), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( 

BPRS ) dan Unit Usaha Syariah ( UUS ). Untuk mendapatkan 

hasil yang spesifik maka dalam penelitian ini objek yang dipakai 

berupa perbankan Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini 

Bank Umum Syariah atau BUS. 

 

D. RumusanMasalah 

1. Apakah ISR punya pengaruh terhadap Kinerja keuangan 

bank syariah periode 2016- 2020 ? 

2. Apakah IC punya pengaruh pada kinerja keuangan bank 

syariah periode 2016- 2020 ? 

3. Apakah SBIS punya pengaruh pada kinerja keuangan bank 

syariah periode 2016- 2020 ? 

4. Apakah TBH punya pengaruh  pada Kinerja keuangan bank 

syariah periode 2016- 2020? 

5. Apakah ISR, IC, SBIS dan TBH punya pengaruh secara 

bersamaan pada kinerja keuangan bank syariah periode 2016-

2020? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisa seberapa besar pengaruh ISR terhadap 

kinerja keuangaan bank syariah.  

b. Menganalisa seberapa besar pengaruh IC dengan kinerja 

keuangan bank syaariah.  

c. Menganalisis seberapa besar pengaruh SBIS terhadap 

kinerja keuangan bank syariah. 

d. Menganalisa  seberapa besar pengaruh TBH terhadap 

kinerja keuangan bank syariah. 

e. Menganalisis seberapa besar pengaruh ISR, IC, SBIS dan 

TBH secara bersamaan terhadap kinerja keuangan bank 

syariah periode 2016-2020. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, harapanya bisa untuk didedikasikan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi 

syariah terkhusus mengenai pengaruh ISR, IC, SBIS dan 

TBH terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di 

Indonesia.  

b. Secara praktisnya dipercaya dapat menjadi masukan bagi 

mitra (daerah, organisasi, pemerintah) mengenai dampak 

ISR, IC, SBIS dan TBH terhadap kinerja keuangan bank-

bank usaha syariah di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Perusahaan  

Berdasarkan judul tesis pada penelitian ini, ada 

beberapa penggunaan teori yang diambil dari berbagai jurnal 

dan beberapa buku rujukan yang kemudian dijadikan sebagai 

dasar untuk melakukan penelitian. Theory of the Firm oleh 

Ronald Coase pada tahun 1937 dijadikan sebagai grand teori 

pada penelitian tesis ini karena pembahasan akan terkait 

dengan perusahaan, dimana teori ini menyebutkan bahwa 

penjualan hasil produksi sebuah perusahaan yang dilakukan 

melalui penggabungan dan pengorganisasian sumberdaya 

suatu perusahaan yang bertujuan untuk  memaksimalkan 

laba.
37

 Dalam pendangan neoklasik pada teori perusahaan, 

tujuan sebuah perusahaan yaitu dengan rendahnya biaya 

pengeluaran dan dapat menghasilkan laba yang tinggi. 

Sedangkan pandangan keprilakuan dan institusional dalam 

teori perusahaan, tujuan perusahaan yaitu selain keuntungan 

juga pertumbuhan perusahaan yang akan dicapai. 

 

2. Agency and Signalling Theory 

Pada teori keagensi ( agency theory) dijelaskan bahwa 

pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling 

berinteraksi. Pihak- pihak tersebut adalah pemilik perusahaan 

(pemegang saham) dan manajemen perusahaan.
38

 Pemegang 

saham tersebut sebagai prinsipal, sedangkan pelaku manajemen 

yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk 

menjalankan perusahaan yang disebut agen. Perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan rentan 

terhadap konflik keagenan (agency conflict) yang disebabkan 

                                                           
37  Benny Agus Setiono, “Teori perusahaan  Theory of the firm : Kajian 

Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit And Loss Sharing ) Dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah”,  (2015), h. 17. 
38  MD Anggraini,”  Agency Theory Perspektif Islam”, JHI Vol. 9, No 2 

(Desember 2011) 
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karena masing- masing pihak mempunyai kepentingan yang 

saling bertentangan yakni berusaha mencapai kemakmuran 

sendiri.
39

 

Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka 

pemilik dan manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja 

dengan metode mengatur proporsi hak dan kewajiban masing- 

masing guna mencapai utilitas yang diharapkan. Menyatakan 

bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat 

memaksimumkan utilitas pemilik, dan dapat memuaskan serta 

menjamin manejemen untuk menerima reward atas hasil 

pengelolaan perusahaan adapun manfaat yang diterima oleh 

kedua belah pihak didasarkan atas kinerja perusahaan. 

Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung 

pada penilaian pemilik tentang kinerja manajemen. Maka dari 

itu pemilik menuntut pengembalian atas investasi yang 

dipercayakan untuk dikelola oleh manajemen. Maka dari itu 

manajemen harus memberikan pengembalian yang memuaskan 

kepada pemilik perusahaan, karena kinerja yang baik dapat 

berpengaruh positif pada kompensasi yang diterima, dan 

sebaliknya kinerja yang buruk akan berpengaruh negatif.
40

 

Teori berikutnya yang menjelaskan pentingnya 

pengukuran kinerja adalah teori signal (signalling theory). 

Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal- signal 

keberhasilan atau kegagalan manajemen ( agen ) disampaikan 

kepada pemilik (principal). Teori signal menjelaskan bahwa 

pemberian signal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi 

informasi asimetris.
41

 Teori signal (signalling theory) 

menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak 

                                                           
39  Tjandra E, “Telaah Teoritis STruktur Kepemilikan DAlam Teori 

Keagenan”, Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi  Vol. 1, No. 2 ( Maret 2012 ) 
40

 FN Sholihah, “Hubungan Likuiditas, Solvabilitas dan Aktifitas dengan 

Kinerja Keuangan Perusahaan ( Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2018)” Prisma (Platform Riset 

Mahasiswa Akuntansi) Vol. 01 No. 05 (2020) , h. 46-55 
41 E Komariah, “ Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dari 

Aspek Risk Profile”, Jurnal Online Insan Akuntan Vol. 1 No. 2 (2016) h. 239-260. 
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eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi 

asimetri antara perusahaan atau manajemen dengan pihak luar, 

dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan 

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak 

luar seperti investor dan kreditor . 

Minimnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang 

perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan 

memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah 

dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi 

keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa 

mendatang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Pada signalling theory, adapun motivasi manajemen 

menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat memberikan 

signal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. 

Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh 

perusahaan dapat memberikan signal pertumbuhan deviden 

maupun perkembangan harga saham perusahaan.
42

 Laporan 

keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal 

atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. 

Signal yang baik dapat direspon dengan baik pula oleh pihak 

luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal 

fundamental yang dikeluarkan perusahaan. Investor akan 

menginvestasikan modalnya jika menilai perusahaan mampu 

memberikan nilai tambah atas modal yang diinvestasikan lebih 

besar dibandingkan jika menginvestasikan di tempat lain. Oleh 

sebab itu perhatian investor diarahkan pada kemampuan 

perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan yang 

diterbitkan perusahaan. Hubugan baik akan terus berlanjut jika 

pemilik ataupun investor puas dengan kinerja manajemen, dan 

                                                           
42  Simorangkir, RTMCS, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return 

Perusahaan Pertambangan” , Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 21, No. 2 ( Desember 

2019 ) h. 155-164. 
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penerima signal juga menafsirkan signal perusahaan sebagai 

signal yang positif. 

Hubungan baik akan terus berlanjut jika pemilik 

ataupun investor puas dengan kinerja manajemen, dan penerima 

signal juga menafsirkan signal perusahaan sebagai signal yang 

positif. Hal ini jelas bahwa pengukuran perusahaan dapat 

berjalan dengan baik.  

 

3. Resource Based Theory 

Teori ini muncul karena adanya pertanyaan mengenai 

mengapa sebuah perusahaan dapat mengungguli perusahaan 

lainnya dan mempunyai kinerja superior yang berkelanjutan.  

Kumpulan sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan 

perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan 

mempertahankan kinerja superrior yang berkelanjutan.
43

  

Resource based theory atau yang dikenal dengan teori 

berbasis sumber daya dalam analisis keuangan bersaingnya. 

Dalam konteks guna menjelaskan pengaruh IC terhadap 

kinerja keuangan bahwa menurut pandangan resource based 

theory perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dan 

kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai, 

dan memanfaatkan asset-aset strategis yang penting, termasuk 

asset berwujud maupun asset tak berwujud.
44

 

 

4. Teori Kinerja Keuangan dalam Ekonomi Islam 

a. Konsep Kinerja Keuangan dalam Ekonomi Islam “ 

Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan ar 

- ribh yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. “Di 

dalam Almu'jam al Iqtisad alIslami disebutkan bahwa 

keuntungan merupakan pertambahan penghasilan dalam 

perdagangan.” Keuntungan adalah tambahan dana yang 

                                                           
43  Lestari S.D, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan (2016), h.346-366. 
44 Badawi A,  “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Intellectual Capital 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perbankan Indonesia (Studi Empiris Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”, Jurnal JDM  (2018),  h.74-86. 
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diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau 

modal. Secara khusus laba dalam perdagangan (jual beli) 

adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga 

pembelian barang dengan harga jualnya. 

Berikut ini merupakan ayat Al Qur’an beserta 

hadist yang berkaitan dengan keuntungan, Dalam surat Al – 

Baqarah (2) ayat 16 yang berkaitan dengan keuntungan 

berbunyi :
45

  

                        

      

Artinya: Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan 

dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan 

mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.(QS.Al- 

Baqarah 2:16) 

Dan dipertegas dengan hadist riwayat Bukhari dan 

Muslim yang berbunyi : 

 

 “Seseorang mukmin itu bagaikan seorang 

pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia 

mendapatkan modal pokoknya. Dan demikian juga, 

seseorang mukmin tidak akan mendapatkan amalanamalan 

sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan 

wajibnya.”  

Dalam hadist ini, Rasulullah mengumpamakan 

seseorang mukmin dengan seorang pedagang. Pedagang 

tidak bisa mendapatkan keuntunngan apabila belum 

mendapatkan modal pokoknya. Begitu juga seorang 

                                                           
45 Kementerian Agama Al-Quran surat Al – Baqarah (2) ayat 16 
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mukmin tidak akan mendapatkan pahala amalan sunnahnya 

apabila amalan wajibnya belum disempurnakan.”  

Dalam perspektif Islam mengenai akuntansi, 

konsep laba tidak jauh berbeda dari konsep laba 

konvensional. Konsep laba dalam Islam terdiri dari laba 

selama kehidupan dan setelah kehidupan. Selama hidup 

para ahli mendefiniskan laba sebagai pertumbuhan dalam 

modal. Dalam zakat, konsep laba berarti pertumbuhan dan 

peningkatan. Dan dalam mu’amalat (hukum sipil yang 

berkaitan dengan lingkup ekonomi dan sosial dari aktivitas 

manusia) laba adalah selisih dari pendapatan dan beban. 

Laba ini yang datang dari aktivitas pembelian dan 

penjualan.  

Laba ialah pendapatan yang diperoleh dari 

penjualan dan dikurangi biaya – biaya yang dikeluarkan 

pada saat pembelian oleh penjual. Keuntungan merupakan 

suatu dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 

merniliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. 

Keuntungan pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar 

bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran 

dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, 

dan unsur prediksi.”  

Keuntungan didapat karna adanya jual beli dengan 

perniagaan sebagaimana yang dijelaskan dalam al quran 

yang terdapat dalam surat Ash – Shaff (61) ayat 10 yang 

berbunyi :
46

  

                          

Artinya: Wahai orang- orang yang beriman! 

Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang 

dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?( QS. 

Ash- Shaff 61:10) 

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa hidup di dunia 

ini laksanakan perniagaan. Hasilnya akan dituai di akhirat. 

                                                           
46 Kementerian Agama Al-Quran surat Ash – Shaff (61) ayat 10 
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Ada yang untung, ada pula yang buntung. Ada yang 

berbahagia karenanya, sebaliknya ada pula menderita selama-

lamanya. Ayat ini memberikan tawaran kepada kita mengenai 

sebuah perniagaan dengan keuntungan berlipat-lipat. Tak ada 

yang mampu menandinginya. .  

Keuntungan terbentuk karena adanya transaksi jual 

beli yang diperoleh dari selisih harga jual dengan modal 

pokok. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keuntungan berhubungan dengan jual beli dan harga.  Sebagai 

seorang muslim hendaknya dalam berdagang sebaiknya 

dilakukan sesuai dengan ekonomi syariah yang berlandaskan 

sumber hukum yang diantaranya adalah Al quran dan hadist.   

Dalam Islam keuntungan diperbolehkan yang terdapat 

dalam surat  

An Nisaa’ (4) ayat 29 yang berbunyi :
47

  

                       

                           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.(QS. An- Nisa 4: 29) 

Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam Islam, 

karenanya sebagaimana kita telah ketahui, harta adalah roh 

kehidupan bagi siapa saja dan kapanpun. Jika tidak dibuat 

aturan dengan benar, pasti akan timbul permusuhan dan 

permasalahan, padahal Islam tidak menginginkan 

pertumpahan darah hanya karena harta.”“Karenanya dalam 

perdagangan ini Islam mengaturnya agar satu sama lain bisa 

hidup berdampingan secara rukun.”“Hakikat harta pada 

dasarnya adalah hak bersama.”“Sehingga setiap individu 
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punya hak untuk mendapatkannya dan mengelolanya. Namun 

dengan landasan adil dan kerelaan, jauh dari kedhaliman, 

manipulasi, kebohongan, kecurangan dan paksaan.”  

Surat an - Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan 

tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya 

sendiri dengan jalan bathil.”“Memakan harta sendiri dengan 

jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan 

maksiat.”“Memakan harta orang lain dengan cara batil ada 

berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya 

dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya.”Termasuk juga 

dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang 

syariat.”  

 Dalam pengambilan keuntungan banyak pedagang 

melakukan kecurangan dalam hal penimbangan atau tarakan 

dalam jualannya, sebaiknya pedagang harus jujur dalam 

penimbangan atau takaran yang terdapat dalam surat Al Israa’ 

(17) ayat 35 yang berbunyi
48

 :” 

                       

     

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah 

yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. Al- 

Isro 17: 39) 

 

Dalam ayat lain, perintah menyempurnakan takaran 

mengiringi perintah beribadah kepada Allah swt.”“Sebab, 

pelaksanaan dua hal tersebut berarti memberikan hak kepada 

pemiliknya yang tepat, tanpa ada pengurangan.”“Orang yang 

menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah 

menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. 

Dan sampai sekarang, praktek ini masih menjadi karakter 
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sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang 

maupun pembeli.”“Dengan mendesak, pembeli meminta 

takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara 

sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan 

segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan 

guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya ini.”  

b. Batasan Pengambilan Keuntungan Dalam Islam   

Dalam Islam menganjurkan supaya para pedagang 

tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Abi Thalib 

pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau juga 

berkata, “Wahai para saudagar, Ambillah laba atau 

keuntungan yang pantas bagimu maka kamu akan selamat, 

dan jangan menolak laba atau keuntungan yang kecil yang 

kamu terima karenanya akan menghalangi kamu mendapatkan 

keuntungan yang banyak yang akan kamu terima”.  

Diperkuat Dalam hadist riwayat Ahmad No. 4/221 

juga menjelaskan tentang keuntungan yang berbunyi
49

 :    

 
Artinya : “Janganlah sekali-kali engkau bercanda dengan 

mengambil harta saudaramu, dan tidak pula bersungguh-

sungguh mengambilnya. Dan bila engkau terlanjur 

mengambil tongkat saudaramu, hendaknya engkau segera 

mengembalikannya”. (HR. Ahmad :4:221) 

 

Dalam pengambilan keuntungan jangan sekali – kali 

bercanda dan jangan bersungguh juga untuk mengambilnya. 

Jangan pernah mengambil keuntungan yang besar hanya 

untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan orang lain dan 

untuk memikirkan hak orang supaya umat muslimin tidak 

menderita. “Namun seorang penjual tidak boleh mengelabui 

konsumen dengan menjual terlalu tinggi dari harga 

pasaran.”“Hendaknya pedagang Muslim juga memperhatikan 

maslahat konsumen dengan memberikan harga sebaik 
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mungkin dan meringankan beban mereka.”“Jangan hanya 

memperhatikan kepentingan sendiri.”Ambillah keuntungan 

yang sedikit jika memang itu sudah cukup, apalagi jika para 

konsumen itu adalah saudara seiman.”  

c. Implementasi Batasan Keuntungan menurut Imam Al-

Ghazali  

Pandangan Imam Al-Ghazali mengenai penetapan 

batasan keuntungan bisa dijadikan rujukan untuk pedagang, 

terutama pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan 

pokok, batasan yang diberikan oleh Imam AlGhazali sangat 

tepat karena tidak memberatkan pembeli untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan tidak pula merugikan pedagang. Batasan 

keuntungan tersebut sangat efektif untuk menjauhkan 

pedagang dari perbuatan-perbuatan curang yang tidak 

diperbolehkan dalam syara’ karena sejatinya keuntungan 

bukanlah tujuan seseorang dalam berdagang tetapi 

keuntungan tersebut dapat memberikan kecukupan bagi 

pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Namun, 

batasan keuntungan tersebut sangat kecil untuk pedagang 

yang menjual barang-barang selain kebutuhan pokok karena 

penjualan barang-barang selain kebutuhan pokok itu tidak 

dilakukan setiap hari umumnya jangka panjang seperti 

sebulan, setahun, atau lebih dari setahun dan jika pembeli 

tidak memenuhi barang tersebut maka tidak mengganggu 

kelangsungan hidup seseorang yang dalam hal ini pedagang 

boleh mengambil keuntungan lebih karena tidak termasuk 

perbuatan zalim. Akan tetapi, Imam Al-Ghazali menetapkan 

batasan keuntungan umumnya dilakukan untuk 

menghilangkan sifat serakah pada diri manusia yang akan 

membuat seseorang melupakan kewajibannya untuk beribadah 

kepada Allah SWT sebagai bekal untuk kehidupan kelak di 

akhir. 

 

5. Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 
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melaksanakkan dengan menggunakan aturan- aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Selain itu bahwa 

kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan atau 

hasil kerja yang dicapai dari suatu perusahaan.
50

 Selanjutnya 

bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara 

dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang 

dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan 

perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan 

hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk 

melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan opersionalnya.
51

 

Kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai hasil 

kegiatan operasional yang disajikan dalam bentuk angka- 

angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang 

harus dibandingkan dengan kinerja keuangan pada masa lalu, 

anggaran neraca dan laba rugi rata- rata kinerja keuangan 

perusahaan sejenis. Menurut Kasmir kinerja keuangan bank 

merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, 

sehingga apabila bank tersebut buruk maka tidak mungkin 

para direksi ini diganti. 

Tujuan penilaian kinerja perusahaahn menurut manawir 

sebagai berikut:
52

 

a. Untuk menegetahui faktor likuiditas yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuanganya 

yang harus segera di penuhi atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi keuanganya pada saat di tagih. 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemapuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuanganya 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

c. Untuk mengetahui tingkat retabilitas dan profitabilitas, 

                                                           
50  Zarkasyi, Moh Wahyudin. Good Corporate Governance, Pada Badan 

Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. (Bandung: Alfabeta, 

2008) 
51 S Munawir, Analisa Laporan Keuangan  (Yogyakarta: Liberty, 2010) 
52 Ibid 
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menunjukan 

kemapuan perusahhan untuk menghadirkan laba selama 

priode tertentu. 

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu 

kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya 

dengan stabil yaitu di ukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahhan untuk membayar beban 

Dalam menentukan kinerja keuangan maka dapat 

digunakan rasio profitabilitas  yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam 

hubungan dengan penjualan, asset maupun modal sendiri. 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang 

tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya. Profitabilitas juga mempunyai 

hubungan positif dengan deviden pay out ratio, karena 

semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar 

deviden yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor.  

Jika perusahaan mampu menghasilkan laba 

terhadap penjualan dan investasi perusahaan, maka 

perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang efisien. 

Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu menghasilkan 

laba terhadap penjualan dan investasi perusahaan maka 

perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang tidak efisien. 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari:  

a. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor)  

Merupakan rasio perbandingan antara penjualan 

bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan 

bersih. Gross profit margin merupakan rasio yang 

mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, yang mengindikasikan kemampuan 

perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Semakin 

tinggi gross profit margin, maka semakin baik keadaan 

operasi perusahaan karena hal ini menunjukkan bahwa 
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harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan penjualan. Dan sebaliknya, semakin rendah gross 

profit margin maka semakin buruk keadaan operasi 

perusahaan dan hal ini menunjukkan bahwa harga pokok 

penjualan lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan. 

Rasio atau pedoman yang baik adalah > 20 %.  

Rumus gross profit margin adalahi:  

 

b.  Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)   

Merupakan rasio perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih. Net profit margin 

adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bersih setelah dipotong pajak. Semakin tinggi net profit 

margin, maka semakin baik kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu sehingga perusahan dinilai sebagai perusahaan 

yang efisien. Sebaliknya, jika semakin rendah net profit 

margin maka semakin buruk kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

sehingga perusahaan cenderung dinilai tidak efisien. 

Rasio atau pedoman yang baik adalah > 5 %.  

Rumus untuk mencari net profit margin adalah 

sebagai berikut:  

  

c.  Return On Assets (Tingkat Pengembalian Asset)  

Merupakan rasio perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total aktiva. Return on asset sering 

juga disebut sebagai return on investment, karena retutn 
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on assets ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi 

tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang 

dianamkan. Semakin tinggi return on assets, maka 

semakin baik total aktiva yang dipergunakan untuk 

operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan sehingga kondisi ini efisien bagi perusahaan. 

Sebaliknya, semakin rendah return on assets maka 

semakin buruk total aktiva yang dipergunakan untuk 

operasi perusahaan tidak memberikan laba bagi 

perusahaan sehingga kondisi ini tidak efisien bagi 

perusahan. Rasio atau pedoman yang baik adalah > 5 %.  

Rumus untuk mencari return on assets adalah 

sebagai berikut:  

 

  

d. Return On Equity (Tingkat Pengembalian atas Total 

Modal Sendiri)  

Merupakan rasio perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total modal sendiri. Return on equity 

adalah suatu perhitungan yang sangat penting pada suatu 

perusahaan yang memperlihatkan suatu return on equity 

yang tinggi dan konsisten yang mengindikasikan: (1) 

perusahaan mempunyai suatu keunggulan yang tahan 

lama dalam persaingan; (2) Investasi dalam bentuk modal 

para pemegang saham akan tumbuh pada suatu tingkat 

pertumbuhan tahunan yang tinggi, sehingga akan 

mengarahkan kepada suatu harga saham yang tinggi di 

masa depan. Semakin tinggi return on equity, maka 

semakin baik laba yang dihasilkan dan semakin banyak 

investor untuk menanamkam investsinya di perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan dinilai sebagai perusahaan 

yang efisien. Dan sebaliknya, jika semakin rendah return 
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on equity maka semakin buruk laba yang dihasilkan dan 

semakin sedikit investor menanamkan investasinya ke 

perusahaan tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan 

investor tidak mau menanamkan investasinya di 

perusahaan tersebut sehingga perusahaan dinilai sebagai 

perusahaan yang tidak efisien. Rasio atau pedoman yang 

baik adalah > 20 %.  

Rumus untuk mencari return on equity adalah 

sebagai berikut:  

 

 
 

6. Islamic Social Responsibility (ISR) 

Islamic social responsibility merupakan suatu konsep 

pengungkapan tanggung jawab sosial lembaga keuangan 

Islami atau perusahaan berbasis syariah.  Corporate social 

responsibility dalam perspektif ekonomi Islam mengatakan 

bahwa CSR adalah komitmen perusahaan yang secara etis 

untuk mengintegrasikan kegiatan bisnisnya serta 

melaksanakan CSR secara berkelanjutan dengan 

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder  dan 

masyarakat luas yang terkait dengan perusahaan dan 

lingkungannya.
53

 Disisi lain bahwa Islamic corporate social 

responsibility merupakan konsep tanggungjawab sosial 

perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika 

Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman 

yang ada pada Al-Quran dan hadits.
54

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

ICSR merupakan konsep pengungkapan tanggung jawab suatu 

perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah untuk berkelanjutan operasional 

                                                           
53  Nikmatul M, Ummah F, “Upaya Pengembangan Corporate Social 

Responsibility Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Iqtisaduna Vol. 4 No. 1 (2018).  
54  Khurshid et.al, “Developing an Islamic Corporate Social Responsibility 

Model (ICSR)”, Competitiveness Review (2014), h. 346-366.  
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perusahaan ditengah-tengah masyarakat sekitar. Perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan (corporate sosial 

responsibility) yang bagus akan direspon positif oleh para 

investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari 

periode ke periode dan sebaliknya jika perusahaan memiliki 

kinerja lingkungan (corporate sosial responsibility) yang 

buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap 

perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan fluktuasi 

harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari 

tahun ke tahun.
55

 

Beberapa peneliti berpendapat bahwa CSR dalam 

konsep Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari global 

compact. Pertama, Islam memiliki jangkauan yang lebih luas, 

misalnya dalam hal pengembangan SDM dan dalam hal 

transparansi transaksi. Kedua, Islam memiliki ketentuan yang 

jelas terkait apa yang akan diperbolehkan (halal) dan apa yang 

dilarang (haram). Ketiga, Islam memiliki mekanisme 

penegakan syariah yang tepat.
56

  Sehingga pemangku 

kepentingan muslim diharapkan mendapatkan informasi yang 

memudahkan mereka dalam membuat keputusan yang sesuai 

syariat Islam. Hal tersebut diperlukan oleh perusahaan 

berbasis syariah untuk meningkatkan inisiatif dalam 

penggunaan Islamic CSR dan pengungkapan tersebut yang 

dapat membantu untuk meningkatkan hubungan stakeholder, 

maka hasilnya akan meningkatkan citra dan kinerja 

perusahaan dan menggambarkan nilai Islam sebagai 

perusahaan berbasis syariah.
57

 

 

                                                           
55  Indrayani dan Risa, “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) dan Sharia Governance terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank 

Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”, Jurnal 

Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia (2018), h. 68-80.  
56  Gustani dan Hartono N, “Analisis Islamic Corporate Governance dan 

Islamic Corporate Social Responsibility dalam Disiplin Pasar Perbankan Syariah di 

Indonesia”, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah (2019), h. 106-127. 
57  Hadinata S, “Hubungan Corporate Social Responsibility dengan Kinerja 

Keuangan Pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan Di Bursa Efek 

Indonesia”, EKBIS:Jurnal Ekonomi dan Bisnis  (2017),  h. 72-95. 
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7. Intellectual Capital (IC) 

Intellectual capital merupakan salah satu aset strategi 

yang penting dalam pengetahuan berbasis ekonomi.
58

 Secara 

umum, elemen-elemen dalam modal intelektual dibedakan 

dalam tiga kategori yaitu pengetahuan yang berhubungan 

dengan karyawan (human capital),  pengetahuan yang  

berhubungan dengan pelanggan (customer capital atau 

relation capital), pengetahuan yang berhubungan hanya 

dengan perusahaan (structural atau organizational capital). 

Ketiga kategori tersebut membentuk Intellectual capital.
59

 

Intellectual capital terbagi menjadi tiga komponen, yaitu: 

a. Physical Capital 

Phiysical capital menunjukkan hubungan harmonis 

dengan mitranya, baik dari pemasok, pelanggan, 

pemerintah dan masyarakat sekitar. Physical capital ini 

dikenal dengan istilah capital employed (CE). 
60

 

b. Human Capital (HU) 

Human capital mencerminkan kemampuan 

intelektual yang  dimiliki oleh setiap individu organisasi 

yang dipresentasikan oleh karyawannya.  Human capital  

meliputi pengetahuan individu dari suatu organisasi yang 

ada pada pegawainya yang dihasilkan melalui kompetensi, 

sikap dan kecerdasan intelektual.
61

 

c. Structural Capital (SC) 

Structural capital menunjukkan pengetahuan yang 

ada dalam perusahaan yang bersifat bukan manusia, 

seperti: rutinitas perusahaan, prosedur, sistem, budaya, dan 

database.
62

 

 

                                                           
58  Lestari S D, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan (2016), h. 346-366.  
59  Ibid 
60  Salim S.M,“Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan”, 

Journal of Businnes and Entrepreneurship (2013), h. 22-38.  
61  Artinah B, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Perbankan)”, Jurnal Ilmu Sosial/ Socioscientia (2011).  
62 Salim dan Karyawati G, Op.Cit.  
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8. Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menurut 

peraturan Bank Indonesia No. 10/11/2008 tanggal 31 Maret 

2008, menjelaskan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah 

berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad ju’alah. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 

63/DSN_MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

adalah surat berharga dalam mata uang syariah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek 

berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam peraturan Bank Indonesia Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) diterbitkan melalui mekanisme 

lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS 

dan UUS baru dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi 

persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana terdapat pada 

pasal 7 ayat : BUS dan UUS dapat memliki SBIS melalui 

penjualan pembelian SBIS secara langsung atau melalui 

perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. 
63

 

SBIS memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
64

 

a. Menggunakan akad Ju’alah 

b. Satuan unit sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) 

c. Berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling 

lama dua belas bulan. 

d. Diterbitkan tanpa warkat 

e. Dapat diagunkan pada Bank Indonesia 

f. Tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder. 

                                                           
63  Said Musnadi, dkk, “Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR 

Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Pada Bank Persero di Indonesia)”, Jurnal 

Akuntansi Vol. 3, No. 2. (2014), h.85 – 93 
64 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2014)  
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Akad ju’alah adalah janji atau komitmen untuk 

memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang 

ditentukan dari suatu pekerjaan. Agar pelaksanaan oprasi 

pasar terbuka berdasarkan pinsip syariah dapat berjalan 

dengan baik, maka perlu diciptakan suatu piranti 

pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah 

dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). 

Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka 

pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan 

likuiditas .
65

  

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan 

salah satu instrumen likuiditas yang dimiliki perbankan 

syari’ah di Indonesia. Namun dengan adanya SBIS akan 

mengurangi citra perbankan syariah dalam pembiayaan sektor 

riil. Dimana pada saat tertentu, SBIS menarik bagi perbakan 

syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini 

dibandingkan disalurkan melalui pembiayaan, sedangkan 

pada saat bonus SBIS turun maka bank syariah tidak membeli 

SBIS tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat karena 

tingkat hasil yang diharapkan lebih besar.
66

 Berdasarkan 

pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai hubungan negatif 

terhadap financing to deposit ratio ( FDR ) bank syariah. Pada 

saat SBIS naik, maka akan memberikan insentif pada pihak 

bank untuk membeli SBIS. Hal ini mengingat resiko yang 

dihadapi bank pada penempatan dana SBIS lebih kecil dari 

pada penyaluran pembiayaan. Sedangkan pada saat bonus 

SBIS turun, maka bank akan lebih memilih untuk tidak 

membeli SBIS tetapi menyalurkan dananya pada masyarakat. 

Untuk dapat menempatkan dananya pada SBIS maka bank 

                                                           
65  Pangestuti, Irene Rini Demi, dan Meryta Wityasari. “Analisis Pengaruh 

CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NPL, dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan 

dengan LDR Sebagai Variabel Intervening”, Diponegoro Journal Of management 

Vol.3 No. 4 (2014) hal.1-14. 
66   K.R Sejati, “ Analisis Pengaruh Instrumen Monter Syariah Terhadap 

Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) Di 

Indonesia”, JISIP Vol.2 No.  1 (2018) 
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syariah harus memiliki financing to deposit ratio (FDR) 

minimal 80 %.
67

 

 

9. Tingkat Bagi Hasil   

 

Prinsip dari ekonomi Islam dibangun diatas dasar 

larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko 

bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi 

berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan. 

Berikut ini perbedaan sistem riba pada bank 

konvensional dengan sistem bagi hasil pada perbankan 

syariah:
68

  

Tabel 2. 1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

No. Bunga (Riba) Bagi Hasil 

1. Penetapan bunga disepakati saat 

pembuatan rekening dan bersifat 

tetap. 

Penetapan ratio pada saat akad 

tetapi bisa untung bisa rugi. 

2. Perhitungannya didasarkan pada 

jumlah pokok dana yang disimpan 

nasabah di bank. 

Besar ratio tergantung laba yang 

diperoleh. 

3. Masih ada pengaruh dari suku 

bunga Bank Indonesia terutama 

bunga pinjaman. 

Ratio atau nisbah tidak akan 

berubah selama akad masih 

berlaku dari awal akad dibuat. 

4. Jumlah pembayaran bunga selalu 

tetap meskipun pihak bank sedang 

dalam untung besar. 

Besar laba yang diperoleh 

tergantung laba yang diperoleh 

bank, apabila bank dalam untung 

besar maka nisbah juga akan naik. 

Sistem perbankan syariah yang mengharamkan bunga 

membawa konsekuensi penghapusan bunga secara mutlak dan 

                                                           
67  H. Baroroh,“ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume 

Penempatan Dana Perbankan Syariah Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah”, At-

Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 (Maret 2019) 
68 Yahya M dan Agunggunanto E.Y, “Teori Bagi Hasil ( Profit And Loss 

Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal Dinamika Ekonomi 

Pembangunan  Vol. 1 No. 1( Juli 2011) 
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mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Penerapan 

sistem bagi hasil adalah apabila ada keuntungan dan kerugian 

yang muncul dari suatu usaha maka ditanggung bersama- 

sama.
69

 Sistem bagi hasil merupakan perjanjian kerja sama 

antara pemilik modal sebagai investor dengan pengelola 

modal atau entrepeneur dalam menjalankan kegiatan usaha 

ekonomi dimana di antara kedua pihak ada kesepakatan atau 

kontrak yang menjelaskan apabila ada keuntungan maka 

dibagi kedua pihak sesuai dengan porsi pada saat akad dan 

apabila rugi juga ditanggung kedua pihak. Disisi lain bahwa 

bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam 

perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara 

pemilik dana (sohibul maal) dengan pengelola dana 

(mudharib).
70

 

Menurut tim pengembangan perbankan syariah, 

konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :
71

 

a) Pemilik dana akan menginvestaikan dananya melalui 

lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai 

pengelola. 

b) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola 

dana tersebut dalam sistem pull of fund selanjutnya akan 

menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau 

usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi 

aspek syariah. 

c) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi 

ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka 

waktu kesepakatan. 

Disisi lain bahwa besar kecilnya tingkat bagi hasil di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
72

 

                                                           
69 Ibid 
70  Sulisyanti A,“ Faktoor-faktor Yang Memepengaruhi Nisbah Bagi Hasil 

Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah ( Studi Kasus : KSPP BMT Bina Ummat 

Sejahtera Pati )”  Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 2, ( July – December 

2018) hal. 253-276  
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a) Investment rate, adalah presentase dana untuk investasi 

dari total dana. Apabila suatu bank menentukan 

investment sebesar 80 persen maka 20 persen dari total 

dana di gunakan untuk memenuhi likuiditas. 

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan 

merupakan jumlah dana dari berbagai sumber hal ini 

dapat dihitung dengan rata-rata saldo minimum bulanan 

atau rata-rata total saldo harian. Untuk menghitung 

jumlah dana yang digunakan dengan mengkalikan 

investment rate dan jumlah dana yang tersedia nisbah 

(profit sharing ratio), dalam perbankan syariah nisbah 

bagi hasil antar bank dan antar produk berbeda-beda. 

Nisbah bagi hasil harus ditentukan diawal pada saat akad. 

c) Besar kecilnya pendapatan dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan, apabila biaya ditanggung bank di sebut 

revenue sharing. 

Selain faktor-faktor tersebut menambahkan faktor 

yang mempengaruhi tingkat bagi hasil secara tidak langsung, 

yaitu :
73

 

a. Penentuan butir pendapatan dan biaya-biaya, pendapatan 

yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang sudah 

dikurangi biaya- biaya. 

b. Prinsip dan metode akunting, tingkat bagi hasil secara 

tidak langsung dipengaruhi oleh berjalanya aktivitas yang 

diterapakan terutama pengakuan pendapatan dan biaya. 

Penentuan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus dibawah ini  : 

           

 
                     (    )    

                                      
       

                                                                                                                             
72  Iriani M dan Yuliafitri I “ ANalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Npf 

Sebagai Variabel Moderasi” Jurnal BanqueSyar’i Vol. 4 No. 2( Juli-Desember 2018 ) 
73 Asiyah, Binti Nur, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta : 

Kalimedia, 2015) 
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Semakin tinggi EPR suatu bank maka semakin tinggi 

tingkat bagi hasil yang ditawarkan suatu bank sehingga 

diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk 

menginvestasikan dananya di bank syariah. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

Variabel Judul Identitas  Metode  Hasil 

Variabel 

ISR (X) 

Sutapa dan 

Hanafi R, 

“Dampak 

Islamic 

Corporate 

Governance, 

Islamic 

Social 

Reporting 

pada Kinerja 

Keuangan 

Bank Syariah 

di 

Indonesia”, 

Jurnal  Akuntansi 

Indonesia (2019). 

Vol 8 No.3 

Menggunak

an regresi 

panel  

Menyimpula

kan bahwa 

tanggungjaw

ab social 

berdampak 

positif 

terhadap 

profitabilitas 

perbankan 

syariah 

Mahfudz, 

“An Analysis 

on the 

Behaviour of 

Corporate 

Social 

Responbility 

towards 

Profitability 

of Islamic 

Bank’s: 

ASEAN and 

EUROPE”, 

International 

Journal of 

Finansial 

Research (2016) 

menggunaka

n 

pendekatan 

kualitattif 

Bank Islam 

dipengaruhi 

oleh adanya 

peran 

tanggung 

jawab social 

lembaga yang 

dijelaskan 

menggunaka

n pendekatan 

kualitattif 

Menne et.al, 

“The 

Influence of 

CSR 

Practices on 

Financial 

Performance

Journal of  

Modern 

Accounting and 

Auditing (2016) 

Analisis 

kuantitatif  

yang 

digunakan. 

Menghasilka

n kesimpulan 

bahwa 

tanggunjawa

b social 

berpengaruh 

postif 
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: Evidence 

from Islamic 

Financial 

Institutions 

in 

Indonesia”, 

terhadap  

lembaga 

pernkan 

islam 

Nadem, 

Malik, 

“Impact A 

Corporate 

Social 

Resonsibility 

on the 

Financial 

Performance 

of Banks  in  

Pakistan”, 

International 

Letters of Social 

and Humanistic 

Science (2014) 

Dengan 

menggunaka

n 

pendekatan 

kualitatif  

Menunjukkan 

bahwa 

tanggung 

jawab social 

berdampak 

pada kinerja 

keuangan 

bank Islam 

Indrayani, 

Risa, 

“Pengaruh 

Islamic 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y (ICSR) dan 

Sharia 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

(Studi 

Empiris 

Bank Umum 

Syariah yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2012-

2016)”, 

Jurnal Akuntansi, 

Keuangan & 

Perpajakan 

Indonesia (2018) 

Analisis 

kuantitatif  

yang 

digunakan  

Menghasilka

n kesimpulan 

bahwa 

tanggunjawa

b social 

berpengaruh 

postif 

terhadap  

lembaga 

pernkan 

Islam. 

Arifin, 

Wardani, 

“Islamic 

Corporate 

Social 

Responsibilit

Jurnal Akuntansi 

dan Audit 

Indonesia (2016) 

Menggunak

an regresi 

berganda  

Menunjukkan 

bahwa ICSR 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

keuangan 
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y Disclosure, 

Reputasi, dan 

Kinerja 

Keuangan: 

Studi pada 

Bank Syariah 

di 

Indonesia”, 

bank syariah 

di Indonesia 

Variabel 

IC (X3) 

Widyaningdy

ah A.U dan 

Aryani Y.A, 

“Intellectual 

Capital dan 

Keunggulan 

Kompetitif 

(Studi 

Empiris 

Perusahaan 

Manufaktut 

Versi  

Jakarta Stock 

Industrial 

Classificatio

n JASICA)”, 

Jurnal  Akuntansi 

dan Keuangan  

(2013) 

Studi 

menggunaka

n kualitatif  

Menghasilka

n bahwa 

kompetensi 

sumberdaya 

memberikan 
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n persaingan 

bisnis 

Ulum I, 
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Syariah” 

 Jurnal Penelitian 
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Keagamaan 

(2013). 

Menggunak

an 

kuantitatif 

analisis  

Bahwa IC 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

lembaga 

perbankan 

Badawi, 

“Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

dan 

Intellectual 

Capital 

Terhadap 
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Keuangan 

Jurnal JDM 

(2018),   

Metode 
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Menghasilka

n bahwa  IC 

berpengaruh 

terhadap laba 
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Perusahaan 

Pada 

Perbankan 

Indonesia 

(Studi 

Empiris di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun  2015-

2017)” 

Lestari, 

“Pengaruh 

Intellectual 

Capital 

terhadap 

Kinerja 

Keungan 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia”, 

Jurnal Ekonomi 

dan Keuangan 

(2016) 

dimana data 
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digunakan 

dan alat 

analisis 
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kuantitatif. 
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simpulkan 
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pengaruh 
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dan 
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Capital dan 
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)”, 
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Perbankan 
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n deskriptif 
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sumber data 

skunder  

Bahwasanya 

profitabilitas 

bank syariah 

dipengaruhi 

ole internal 

dan 

ekssternal 

variable 

 

C. Kerangka Penelitian 

Pada bagian ini penulis mengajukan kerangka penelitian 

yang diambil berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari 
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kajian teori serta dari penelitian sebelumnya.  Maka kerangka 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka berfikir yang ditampilkan pada tabel 

diatas bahwa suatu lembaga perbankan syariah dalam mencapai 

kinerja keuangan yang baik, dimana kinerja keuangan diukur dengan 

tingkat profitabilitas perbankan, maka lembaga perbankan tersebut 

banyak dipengaruhi berbagai faktor. Penelitian ini menggunakan 

Hipotesis yaitu menunjukkan bahwa ISR ( Islamic social 

responsibility atau tanggung jawab social perusahaan) diasumsikan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yaitu 

ketika sebuah lembaga perbankan syariah memiliki rasa kepedulian 

dan tanggungjawab sosial terhadap lingkungan, atau adanya respon 

perusahaan terhadap kebutuhan yang sifatnya untuk kepentingan 

umum yang harus diberikan kepada masyarakat. Melalui program 

tersebut bahwasanya masyarakat akan memberi citra positif berupa 

kepercayaan dan loyalitas yang tinggi terhadap lembaga perbankan 

syariah tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan akan semakin 

menigkat dan kinerja keuangan bank syariahpun akan lebih baik. 
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Disisi lain bahwa terdapat faktor internal perusahaan yang 

berupa IC (intellectual Capital) yang disumsikan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan bank syariah yang dituangkan dalam 

hipotesis ke tiga. IC diduga memiliki efek signifikan karena ketika 

bank syariah dalam menghadapi persaingan global yang begitu 

komplek membutuhkan cukup modal pengetahuan yang mumpuni 

untuk dapat mengambil celah-celah peluang dari tantangan yang 

dihadapi, ketika sebuah perushaan memiliki IC yang tinggi maka bisa 

di prediksikan bahwa lembaga bank syariah dapat lolos bahkan 

memenagkan kompetisi yang sangat ketat tersebut. Sehingga penting 

memasukkan unsur pengetahuan kedalam faktor yang dapat memberi 

pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Proses memperoleh 

keuntungan juga dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan 

modal ke dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sehingga 

hipotesis ke empat yang dibangun dalam penelitian ini 

mengasumsikan bahwa ketika pihak bank lebih memilih 

mengalokasikan sebagian besar modalnya untuk menginvestasikan 

dana ke SBIS yang di kalkulasikan lebih memberikan keuntungan dari 

pada disalurkan pihak ketiga maka pihak bank akan memfokuskan 

pada alternative tersebut untuk memperoleh keuntungan maksimal 

perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dirasa akan berhasil atau 

lebih baik ketika mampu memilah opsi SBIS untuk dijalankan 

perbankan syariah. 

Disisi yang berbeda menunjukkan bahwa ketika opsi SBIS 

tidak menguntungkan maka pihak bank syariah dapat memaksimalkan 

dari kegiatan penyaluran dana ke masyarakat melalui akad bagi hasil 

yang dirasa lebih relevan dan stabil dalam memperoleh laba usaha. 

Sehingga hipotesis ke lima mengasumsikan bahwa lembaga bank 

syariah dapat memilih optimalisasi transaksi yang menggunakan akad 

bagi hasil sebagai pilihan guna memperoleh untung yang lebih besar 

yang akan di capai sesuai dengan target yang telah di tentukan 

perusahaan. 

 

D. Hipotesis dan Hubungan Antar Variabel 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dalam 

penelitian. Berdasarkan dengan teori dan kerangka pemikiran, 
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maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban 

sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan 

kebenarannya. 

 

1. Pengaruh Islamic Social Responsibility terhadap Kinerja 

Keuangan 

Islamic social responsibility menjadi suatu hal yang 

penting bagi reputasi dan kinerja perusahaan, karena 

perusahaan yang mengungkapkan ISRnya dengan baik, maka 

dapat dipandang sebagai lembaga yang mampu dipercaya oleh 

masyarakat serta membantu meningkatkan hubungan dengan 

stakeholder. Maka hasilnya, dapat meningkatkan citra dan 

kinerja perusahaan serta menggambarkan nilai Islami sebagai 

perusahaan berbasis syariah. Semakin suatu perusahaan 

mengungkapkan ISRnya dengan baik maka masyarakat akan 

semakin percaya sedangkan hubungan dengan stakeholder 

juga akan semakin baik, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Teori stakeholder 

menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus 

memberikan manfaat sebagai stakeholdernya. ISR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

yang diukur menggunakan return on assets (ROA).
74

  

Peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. 

Faktor pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan tugas 

dari perbankan untuk menciptakan ekonomi yang 

berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mahfu
75

, Menne et.al
76

, serta 

                                                           
74 Sutapa, Hanafi R, “Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social 

Reporting Pad Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Akuntansi 

Indonesia (2019), h. 155-165.  
75Mahfudz, “An Analysis on the Behaviour of Corporate Social Responsibility 

towards Profitability of Islamic Bank's: Asean and Europe”. International journal of 

Finansial Research, (2016). h 154-166. 
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Nadeem dan Malik
77

 yang menyatakan bahwa ISR 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Jadi 

peningkatan pengungkapan ISR juga akan menigkatkan 

kinerja keuangan pada BUS di Indonesia. Terlihat juga dari 

faktor kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap 

sebuah BUS melalui pengungkapan kegiatan sosial 

masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan uraian diatas serta 

hasil penelitian terdahulu yang mendukung maka ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: ISR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan bank syariah periode 2016-2020 

 

2. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan 

Intellectual capital yang dikelola dengan baik oleh 

perusahaan dapat menciptakan nilai tambah (value added) 

bagi perusahaan itu sendiri. Atas dasar nilai tambah tersebut 

para investor dapat memberikan nilai tambah kepada 

perusahaan dengan cara berinvestasi lebih tinggi. Nilai tambah 

ini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain 

itu IC juga memiliki peran dalam menggerakkan nilai 

perusahaan (firm’s value). IC berpengaruh positif pada kinerja 

keuangan perusahaan yang merupakan ukuran jangka pendek 

dan paling mudah dilihat, baik pada masa kini maupun masa 

yang akan datang.  IC dapat juga digunakan dalam 

memprediksi kinerja keuangan perusahaan. 

Pendekatan berbasis sumber daya (resource based view 

of the firm/RBV) atau resource based theory menyatakan 

bahwa perusahaan dapat unggul dalam persaingan usaha dan 

mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan metode 

memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis 

yang penting (asset berwujud dan tidak berwujud). IC 

                                                                                                                             
76Menne, et.al. “The Influence of CSR Practices on Financial Performance: 

Evidence from Islamic Financial Institutions in Indonesia”. Journal of Modern 

Accounting and Auditing,(2016). 
77Nadeem, Malik,. “Impact a Corporate Social Resonsibility on the financial 

performance of bank in pakistan“.International letter of social adn humanistic 

science, (2014). h  9-19. 
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berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan IC 

pada periode sebelumnya berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan periode berikutnya.
78

 Hal tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian Badawi yang menunjukkan hasil bahwa IC 

berpengaruh positif terhadapp kinerja perusahaan.
79

 Dengan 

menggunakan iB- VAIC yang dikembangkan oleh Ulum 

sebagai ukuran kemampuan intelektual suatu perusahaan serta 

berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang mendukung 

maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
80

 

H2: IC berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan bank syariah periode 2016-2020 

 

3. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah ( SBIS ) 

terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah periode 2016-

2020 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah ( SBIS ) merupakan 

surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu 

pendek dalam mata uang yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen 

operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter 

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan 

menggunakan akad ju’alah. Menurut Sudarsono SBIS 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ROA. 

Maknanya apabila terjadi kenaikan SBIS, maka ROA akan 

mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya.
81

  

Menurut Wibowo dan Syaichu menunjukkan bahwa 

suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

                                                           
78  Lestari S. D, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan Syari’ah Di Indonesia”,  Jurnal Ekonomi dan Keuangan (2016), h. 346- 

366. 
79 Badawi A, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perbankan Indonesia (Studi Empiris di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017),  Jurnal JDM (2016), h. 74-86.  
80 Ulum I, “Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital dengan IB-VAIC 

di Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (2013).  
81 H. Sudarsono, “Analisis Pngaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah di Indonesia” Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No.2 (2017) 

hal. 175 - 203 
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ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa pada bank 

konvensional kenaikan dan penurunan pada suku bunga SBI 

maka berdampak langsung pada penurunan suku bunga 

kredit. Sedangkan pada bank syariah penurunan yang terjadi 

justru dapat membuat nisbah bagi hasil dapat berkompetisi 

dengan kredit bank konvensional karena pembiayaan pada 

bank syariah tidak berpengaruh secara langsung oleh 

penurunan suku bunga SBI. Dengan peningkatan volume 

pembiayaan yang dilakukan oleh bank muamalat dan nisbah 

bagi hasil yang dapat berkompetisi dengan baik maka akan 

mempengaruhi profitabilitas bank.
82

  

Selaras dengan penlitian yang dilakukan oleh 

Ubaidillah yang menunjukkan bahwa Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA. Hal ini dikarenakan dalam periode penelitian banyak 

dana dari bank syari’ah yang masuk ke instrumen SBIS, hal 

ini di karenakan produk simpanan berjangka lebih diminati 

masyarakat dibanding produk lainya dengan komposisi lebih 

besar pada deposito 1 bulan. Dengan komposisi dana yang 

cenderung lebih besar pada dana jangka pendek menyebabkan 

bank syari’ah mengalihkan sebagian portofolionya pada 

instrumen yang lebih likuid salah satunya pada SBIS. Dengan 

adanya hal tersebut semakin menambah presentase SBIS. 

Semakin bertambahnya presentase SBIS ternyata tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal tersebut 

dikarenakan imbal hasil atau return dari SBIS tidak terlalu 

besar.
83

 

H3: SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan 

 

                                                           
82 Wibowo E.S dan Syaichu  M, “ Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, 

BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. Diponegoro Journal of 

Management, Vol. 2 No. 2 (2013) h 1- 10 
83 Ubaidillah,” Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank 

Syari’ah di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1 (2016) h 151- 188.. 
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4. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) terhadap kinerja 

keuangan Bank Syariah periode 2016-2020 

Bagi hasil atau profit loss sharing merupakan 

karakteristik dan landasan bagi bank syariah untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya dan nisbahnya di 

tentukan antara nasabah dan bank. Semakin tinggi tingkat bagi 

hasil yang ditawarkan, maka diharapkan dapat menarik minat 

masyarakat dalam menginvestasikan dananya yang sehingga 

dapat mempengaruhi profitabilitas.
84

 Anggraini dalam 

penelitianya menunjukkan hasil, bahwa tingkat bagi hasil 

berpengaruh terhadap profitabilitas.
85

 Penelitian tersebut 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Rahmawaty dan 

Rusliar yang menjelaskan bahwa tingkat bagi hasil secara 

parsial berpengaruh posotif terhadap profitabilitas.
86

 Sehingga 

hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

H4 : Tingkat bagi hasil  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas (Y). 

 

5. Pengaruh Islamic Social Responsibility ( ISR ), Intellectual 

Capital (IC), Sertifikat Bank Indonesia Syariah ( SBIS ) 

dan Tingkat Bagi Hasil ( TBH ) Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Syariah Periode 2016 -2020 

ISR dan IC sebagai bentuk implikasi dari konsep 

corporate governance perlu diungkapkan untuk 

                                                           
84  Rahmawaty dan Ruslizar,” Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudhorobah, Financing To Deposito Ratio Dan Suku Bunga Deposito Terhadap 

Pertumbuhan Deposito Mudhorobah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1 No. 2 (2016) h 84- 90 
85  Angraini, Dila. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing 

Financing, Tingkat Bagi Hasil Dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan 

Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah. Jurnal 

Akuntansi Berkelanjutan Indonesia (JABI) Vol : 1 No. Hal 122-146 
86  Rahmawaty dan Ruslizar. 2016. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah, Financing To Deposit Ratio Dan Suku Bunga Deposito Terhadap 

Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntasi (JIMEKA), Vol: 1 No. 2 Hal 84-90. 
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memperhatikan kepentingan stakeholder agar tidak terjadi 

asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dan 

stakeholder. Praktik-praktik ISR dan IC pada bank syariah 

dapat ditangkap dan diapresiasi oleh pihak- pihak yang dapat 

menyebabkan kinerja keuangan dari bank syariah meningkat. 

Sharia enterprise theory merupakan penyempurnaan teori 

yang mendasari enterprise theory sebelumnya. Aksioma 

penting yang mendasari penetapan konsep sharia enterprise 

theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan 

sumber daya yang dimiliki para stakeholder.  

Sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab 

dalam penggunaan, metode dan tujuan yang ditetapkan sang 

pemberi amanah. Pengungkapan laporan non keuangan sendiri 

merupakan bentuk tanggung jawab kepatuhan syariah suatu 

perusahaan yang berbasis syariah terhadap Allah SWT dan 

masyarakat.    ISR dan IC secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuanagan bank syariah.
87

 

H5: ISR, IC, SBIS dan TBH secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

bank syariah periode 2016-2020. 
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