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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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Pengungkapan Corporate Social Responsibility PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
Berdasarkan Sharia Enterprise Theory 

 
Nur Fitriana Hamsyi1 

Universitas Tanjungpura 
 

Nina Febriana Dosinta 
Universitas Tanjungpura 

 
Abstract 

 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pengungkapan corporate 
social responsibility (CSR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan kriteria 
pengungkapan berdasarkan pada konsep sharia enterprise theory (SET). Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari dokumentasi dan 
telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
dalam pengungkapan item corporate social responsibility sudah sesuai dengan kriteria 
pengungkapan CSR berdasarkan konsep sharia enterprise theory. Dengan demikian, bank 
muamalat telah menginternalisasikan  nilai-nilai islami dalam pelaksanaan kegiataan CSR. 
 
Kata Kunci:, corporate social responsibility, bank syariah, sharia enterprise theory 
 
Pendahuluan 
 Sejak diberlakukannya UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, banyak 
perusahaan yang ikut serta dalam memperhatikan aspek tanggung jawab sosial, baik terhadap 
masyarakat maupun terhadap lingkungan. Undang-undang ini memang tidak hanya 
mewajibkan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan saja, namun laporan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial juga harus menjadi bagian dalam pelaporan yang dibuat 
oleh perusahaan. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 15 
bagian b, pasal 17, dan pasal 34 telah mengatur pelaksanaan CSR, dimana setiap penanam 
modal diwajibkan untuk turut serta dalam CSR perusahaan (Samsiyah : 2013, Yulinartati : 
2016).  

  Sudah selayaknya tanggung jawab sosial perusahaan (coporate social responsibility) 
menjadi bagian  yang harus mendapatkan perhatian oleh perusahaan, mengingat keberadaan 
perusahaan tidak terlepas dari adanya lingkungan sosial. Pelaporan corporate social 
responsibility (CSR) menjadi hal yang sangat  esensial, guna melengkapi informasi yang 
dibutuhkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, dan disamping merupakan 
salah satu upaya mempromosikan perusahaan kepada masyarakat (Wahyuni : 2013). Adanya 
CSR dalam suatu perusahaan, akan memberikan nilai tambah dimata investor. Perusahaan 
dengan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap CSR akan meningkatkan reputasi baik dan 
kepercayaan yang kuat dari para stakeholders, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai laba 
dan peluang berkembang yang baik untuk perusahaan kedepannya.   

  Salah satu entitas lembaga keuangan yang ikut serta aktif dalam penerapan dan 
pengungkapan CSR adalah perbankan syariah. Sebagai bank yang aktivitas operasionalnya 
melarang adanya riba, hadirnya  bank syariah selayaknya mampu membawa kesejahteraan 
bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat ekonomi kebawah. Bank syariah harus 

                                                             
1 Korespondensi: Nur Fitriana Hamsyi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Tanjungpura, JalanProf. Dr. H. 
Hadari  Nawawi, Pontianak, Indonesia, Email: meeisya@yahoo.com. 
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menjadi contoh terdepan dalam kegiatan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dalam hal 
pengungkapan sukarela informasi sosial, masih terdapat rentang yang lebar, sekitar 35 % 
bank yang melaporkan pengungkapan sosial, sedangkan beberapa bank lain belum 
mengungkapkan informasi tersebut.  

  Berbeda dengan bank konvensional, pengungkapan corporate social responsibility di 
bank syariah berdasarkan  pada acuan sharia enterprise theory (SET), dimana Allah adalah 
sumber amanah utama. Oleh karena itu sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku 
kepentingan juga merupakan amanah dari Allah sehingga menggunakannya harus dengan 
cara dan tujuan yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Triyuwono:2007).  

  Penelitian mengenai implementasi CSR pada perbankan syariah telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya Samsiyah (2013) yang meneliti implementasi CSR 
pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dimana hasilnya sebagian sudah sesuai 
sesuai dengan konsep SET, namun di pengungkapan implementasi horizontal masih sedikit. 
Rinovian & Suarsa (2018) juga meneliti pengungkapan CSR pada Bank Syariah Mandiri 
(BSM) dan Bank Syariah Bukopin, hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung 
jawab sosial di BSM dan Bank Syariah Bukopin masih sangat terbatas, masih jauh dari 
kesesuaian yang ditinjau dari sharia enterprise theory. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk 
menganalisis kesesuaian terkait dengan pengungkapan corporate social responsibility pada 
PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk dengan kriteria pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan berdasarkan konsep Sharia Enterprise Theory. 

 
Kajian Literatur 
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud kepedulian perusahaan 
terhadap lingkungan sekitarnya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dimana perusahaan 
tersebut berada. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan diantaranya seperti membangun 
fasilitas umum, memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang 
mampu, dan mendukung kegiatan yang terkait untuk menjaga lingkungan sekitar. Di dalam 
terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Bawarah 205 menyebutkan  : 
 “dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan 

padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 
kebinasaan”. 

  Surah tersebut menggambarkan bahwa agama islam sangat mempedulikan kelestarian 
alam. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus menjamin kelestarian alam tetap 
terjaga. Salah satu cara bagi perusahaan untuk dapat mengkomunikasikan kepada para 
stakeholders bahwa perusahaan memperhatikan lingkungan dan pengaruh sosial yang 
ditimbulkannya adalah dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Hal ini dimaksudkan agar stakeholders dapat melihat aktivitas yang dilakukan perusahaan 
dan pengaruhnya bagi masyarakat sekitar.  

 Definisi Corporate Social Resposibilitymenurut Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI) dalam Junaidi (2015) yaitu : 

“Segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan 
religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga 
finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi”. 

 
Corporate Social Responsibility (CSR)dalam Perspektif Islam   
 Menurut Farrok (2007), dalam sudut pandang islam, Corporate Social Responsibility 
berasal dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an, diantaranya : (1). Kekhalifahan 
manusia dimuka bumi. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah Allah. 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

95  

Manusia hanya dititipi sebagai penjaga amanah Allah, sehingga segala isi yang ada di muka 
bumi ini hanyalah milik Allah; (2). Akuntabilitas Ilahi. Sebagai khalifah Allah, maka manusia 
diwajibkan untuk bertanggungjawab atas segala yang diamanahkan Allah kepada manusia. 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia adalah salah satunya dengan menjaga apa yang 
ada dimuka bumi ini: (3). Kewajiban manusia untuk mencegah kejahatan dan memerintahkan 
kebaikan. Hal ini dikarenakan manusia sebagai wakil Allah yang harus 
mempertanggungjawabkan seluruh amanah yang dititipi Allah.  
 Meutia (2010) menjelaskan terdapat 3 prinsip CSR dalam syariah dimana 
menggambarkan adanya hubungan antara Allah dan manusia, yaitu : 
1. Prinsip Berbagi Adil 

Prinsip ini memberitahukan bahwa ada bagian atau hak untuk orang lain dari setiap harta 
yang dimiliki manusia. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 254 menyebutkan bahwa : 

“Hai orang-orang beriman, infak-kanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan 
kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi 
persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat”. 

2. Prinsip Rahmatan Lil’alamin 
 Keberadaan manusia seharusnya dapat menjadi rahmat atau manfaat bagi makhluk 

lainnya. Jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, maka kehadiran perbankan syariah 
hendaknya dapat memberikan manfaat atau dampak yang berarti bagi para pemangku 
kepentingan atau lingkungan sosial sekitar.  

2. Prinsip Maslahah 
Al-Shatibi dalam Meutia (2010) mengelompokkan maslahah dalam tiga level yaitu : (1). 
Essentials (daruriyyat), yaitu melindungi kepentingan dan memenuhi kebutuhan yang 
terkait dengan daruriyat merupakan prioritas yang harus dilakukan;                   (2). 
Complementary (hajiyyat), kepentingan tambahan yang jika tidak dipenuhi akan 
menimbulkan kesulitan namun tidak sampai ke level merusak kehidupan normal;      
(3).Embellishment (tahsiniyyat) dimana berfungsi hanya sebagai kepentingan 
penyempurna pada level sebelumnya.  

 
Teori-Teori Terkait Corporate Social Responsibility 
 Ada dua teori mendasar yang berkaitan dengan pengungkapan Corporate Social 
Responsibilityyaitu : 
a. Legitimacy Theory 
 Dul (2011) menjelaskan bahwa di dalam teori legitimasi, pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan harus dilakukan agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat dilihat dan 
diterima oleh masyarakat. Idealnya, suatu perusahaan harus dapat melaksanakan 
kewajiban sosialnya, karena perusahaan berdiri atas izin dari lingkungan masyarakat 
setempat. Menurut Hadi (2011), legitimasi merupakan suatu sistem yang mana 
pengelolaan perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah 
individu, dan kelompok masyarakat. Perusahaan akan dapat bertahan jika dapat 
menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di lingkungan tersebut.  

b. Stakeholders Theory 
 Menurut Sembiring (2003), Stakeholders sangat berperan dalam menentukan keberadaan 

suatu perusahaan.  Adanya hubungan yang saling timbal balik antara perusahaan dan 
stakeholders, menuntut perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan para stakeholders 
seperti kreditor, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier dan pihak 
lain yang terkait, bukan hanya sekedar mengejar profit saja. Di dalam teori stakeholders, 
menakankan bahwasalah satu cara untuk berkomunikasi dengan stakeholdersadalah 
dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini akan 
menambah citra perusahaan di mata masyarakat dan investor. 
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Sharia Enterprise Theory (SET) 
 Enterprise theory hampir mirip dengan stakeholders theory, karena kedua teori ini 
sama-sama mengakui keberadaan stakeholder selaku pemegang kepentingan terhadap 
perusahaan. Enterprise theory mengakui kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan, hal ini 
terkait fungsi perusahaan sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas 
dan kompleks. Sedangkan sharia enterprise theory (SET) menekankan pada nilai-nilai 
ketuhanan (Meutia: 2010). SET lebih luas cakupan kepeduliannya terhadap stakeholders, 
yakni mencakup: Allah, manusia, dan alam. Stakeholder pertama yaitu Allah yang merupakan 
satu-satunya tujuan hidup dan memiliki kedudukan stakeholders tertinggi (Triyuwono:2007).  

Stakeholder kedua dari sharia enterprise theory adalah manusia, yang mana dibagi 
menjadi dua kelompok antara lain : direct-stakeholdersyaitumerupakan pihak yang 
memberikan kontribusi secara langsung pada perusahaandan indirect–stakeholders yaitu 
mereka yang sama sekali tidak memberikan kontribusi (baik secara keuangan maupun non-
keuangan) kepada perusahaan, namun secara syariah memiliki hak untuk mendapatkan 
kesejahteraan dari perusahaan. 

Alam adalah golongan stakeholder terakhir dari SET. Kontribusi terbesar dari alam 
adalah memberikan keberadaan bagi perusahaan. Tanpa adanya alam, perusahaan tidak dapat 
berdiri dan tidak dapat menggunakan sumber daya alam untuk memproduksi suatu ouput. 
Namun, alam tidak menuntut kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang. Dengan 
menjaga kelestarian alam, menghindari adanya pencemaran lingkungan, merupakan wujud 
distribusi kesejahteraanyang dapat dilakukan perusahaan terhadap alam.  

Oleh karena itu, SET merupakan teori yang paling tepat untuk dijadikan sebagai acuan 
dalam pengungkapan corporate social responsibility perusahaan, khususnya perbankan 
syariah. Mengingat di dalamSET, sumber amanah utamanya adalah Allah. Sedangkan sumber 
daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah yang dititipi oleh Allah untuk dapat 
digunakan dengan cara dan tujuan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah SWT. SET 
menempatkan Allah sebagai pusat dari segala yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, untuk 
menjaga amanah Allah, manusia memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap ketentuan 
hukum  Allah.  

 
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
 Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sebuah proses yang 
dilakukan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait dengan aktivitas perusahaan 
dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Ghozali & 
Chariri:2007).  Terdapat beberapa aspek menurut Meutia (2010) yang ditawarkan oleh SET 
dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya perbankan syariah, yakni 
akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal ini hanya ditujukan kepada Allah. 
Adanya opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelaporan mengenai fatwa aspek 
operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi merupakan sub item dari akuntabilitas vertikal. 

Akuntabilitas horizontalterbagi menjadi tiga yaitu: kepada direct 
stakeholders(nasabah dan karyawan), indirect stakeholders(komunitas), dan alam.Subitem 
pengungkapan CSRdari akuntabilitas horizontal kepada nasabahadalah adanya pelaporan 
kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana 
zakat dan qardhul hasan, informasi beragam produk dan konsep syariah, jumlah pembiayaan, 
dan penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk transaksi non-syariah. Sub item dari 
akuntabilitas horizontal kepada karyawan adalah adanya pelaporan mengenai kebijakan 
terkait upah dan renumerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas 
karyawan, fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan 
pembiayaan khusus. 
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Menurut Meutia dalam Novarela & Sari (2015) menjelaskan mengenai sub itemdari 
akuntabilitas kepada indirect stakeholdersyakni komunitas, antara lain:“adanya pelaporan 
tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atau jasa keuangan bank islam, 
kebijakan pembiayaan yang memperhatikan isu-isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia 
(HAM), kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, 
dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang 
agama, pendidikan, dan kesehatan”. 

Sedangkan sub itempengungkapan terkait akuntabilitas horizontal kepada alam 
menurut sharia enterprise theoryditunjukkan dengan adanya pelaporan tentang kebijakan 
pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan 
yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, 
kehutanan dan pertambangan, usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada 
pegawai, kontribusi langsung terhadap lingkungan, kebijakan internal bank yang mendukung 
program hemat energi dan konservasi, serta kontribusi terhadap organisasi yang memberikan 
manfaat terhadap pelestarian lingkungan. 

 
Metoda Penelitian 
Bentuk Penelitian 
 Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskripstif kualitatif yang mana 
merupakan sebuah metode penelitian yang menggambarkan keadaan semua data, baik subjek 
atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan hasilnya dibandingkan berdasarkan kenyataan 
yang sedang berlangsung saat ini dan untuk selanjutnya mencoba mencari pemecahan 
masalahnya (Widi:2010).  
 
Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat, Tbk, karena Bank Muamalat 
merupakan bank yang mempelopori munculnya bank syariah yang pertama ada di Indonesia.  
 
Jenis dan Sumber Data 
 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sedangkan 
sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bank Mumalat  berupa laporan 
annual report dan laporan keberlanjutan sustainability report PT. BMI, Tbk Tahun 2017, 
serta data dari berbagai literatur terkait pengungkapan corporate social responsibility dan 
sharia enterprise theory.  
 
Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Dokumentasi  

Menurut Hasan (2002), teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
ditujukan pada subyek penelitian secara tidak langsung, namun melalui dokumen. 
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah annual report dan 
laporan keberlanjutan Bank Muamalat, Tbk Tahun 2017. 
 

2. TelaahPustaka 
Telaah pustaka yang digunakan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR) dan sharia enterprise theory seperti jurnal dan buku. 

 
Teknik Analisis Data 

Pendekatan studi kasus digunakan dalam teknik analisis data pada penelitian ini. 
Tujuan dari pendekatan studi kasus disini untuk mengembangkan pemahaman yang 
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mendalam mengenai kesesuaian informasi corporate social responsibility yang diungkapkan 
oleh Bank Muamalat, Tbk dengan sharia enterprise theory. Adapun tahapan teknik analisis 
sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengungkapan informasi apa sajaterkait corporate social responsibility 

yang telah dilakukan oleh PT. BMI, Tbk. 
2. Membuat list item informasi corporate social responsibilityyang harus diungkapkan 

menurut konsep sharia enterprise theory. 
3. Membandingkan kesesuaian antara informasi CSR yang telah diungkapkan PT. BMI, Tbk 

dengan informasi CSR yang harus diungkapkan menurut sharia enterprise theory. 
4.  Membuat analisa uraian hasil dari perbandingan antara informasi CSR yang telah 

diungkapkan PT.BMI, Tbk dengan informasi CSR yang harus diungkapkan menurut 
sharia enterprise theory. 

5. Membuat kesimpulan dan saran dari hasil perbandingan antara informasi CSR yang telah 
diungkapkan PT. BMI, Tbk dengan informasi CSR yang harus diungkapkan menurut 
sharia enterprise theory.  

 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam rangka memenuhi aturan Undang-Undang No. 40 mengenai kewajiban 
perusahaan dalam pelaksanaan CSR, bank muamalat secara komitmen memposisikan CSR 
sebagai good will dan good initiative beyond the law. Sebagai tindakan nyata, bank muamalat 
mendukung program pemberdayaan masyarakat dan menjaga nilai-nilai kelestarian 
lingkungan. Penilaian tingkat kesesuaian informasi pengungkapan corporate social 
responsibility PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terhadap kriteria pengungkapan CSR 
berdasarkan sharia enterprise theory, dapat dilihat berdasarkan beberapa item diantaranya 
akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT, akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) 
terhadap nasabah, akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) terhadap karyawan, 
akuntabilitas horizontal (indirect stakeholders) terhadap komunitas, dan akuntabilitas 
horizontal kepada alam.  

 
Akuntabilitas Vertikal terhadap Allah SWT 

Akuntabilitas vertikalkepada Allah SWT berdasarkan shariaenterprise theorydapat 
dilihat melalui dua item yaitu: opini Dewan PengawasSyariah (DPS) dan pelaporan mengenai 
kepatuhan bank syariah dalam memenuhi aspek operasional dari Dewan Pengawas Syariah. 
Keberadaan DPS untuk meyakinkan kepada stakeholders bahwa operasional dan juga produk 
bank syariah telah memenuhi  fatwa dari beberapa pihak yang berwenang mengeluarkan 
fatwa yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Opini 
DPS. 

Dalam hal ini, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah memenuhi unsur akuntabilitas 
vertikal kepada Allah SWT terbukti dari adanya opini dewan syariah dan laporan dari DPS 
megenai kepatuhan dalam operasional. Berikut ini merupakan opini dari DPS PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk : 

“Berdasarkan surat No.069/DIR-SRT/II/2018 tanggal 26Februari 2018dan  
No.098/S/DIR-SRT/II/2017tanggal  22  Februari  2017,masing-masing untuktahun yang 
berakhir pada tanggal 31Desember 2017dan  2016, DewanPengawas  Syariah 
(DPS)BankMuamalat menyatakan bahwa  secara umum 
aspeksyariahdalamoperasionaldanprodukPTBankMuamalat Indonesia, Tbk telah 
mengikuti fatwa danketentuan syariah yangdikeluarkanolehDewanSyariah Nasional 
Majelis UlamaIndonesia(DSN-MUI)serta opini syariah dari DPS”. 
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Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) terhadap Nasabah 
  Ada lima item pengungkapan dalam akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, antara 

lain: 
a. Adanya Pelaporan Kualifikasi dan Pengalaman Anggota Dewan Pengawas Syariah 
PT. BMI, Tbk telah mengungkapkan profil ketua bersama anggota DPS beserta kualifikasi 
dan pengalamannya, dalam laporan tahunan atau annual reportnya. Berikut ini adalah profil 
dewan pengawas syariah PT. BMI, Tbk Periode 2017: 
1. Prof. Dr. (HC) KH Ma’ruf Amin, dengan jabatan Ketua DPS PT. BMI, Tbk, Ketua 

Umum  MUI periode 2015-2020, ketua Badan Pelaksana Harian DSN Rais ‘Aam 
Pengurus Besar Nahdhatul Ulama periode 2015-2020, Anggota Komite   Pengembangan  
Jasa  Keuangan Syariah, Anggota  Komite  Nasional  Keuangan  Syariah. 

2. Dr. H. Oni Sahroni, M.A, dengan jabatan Anggota DPS PT. BMI, Tbk, Anggota Badan 
Pelaksana Harian DSN, Dosen Fikih Ekonomi di Universitas Indonesia and Syariah 
Economic & Banking Institute, Tim   ahli   Syariah   ISRA   (International   Shari’ah  
Research   Academy  for   Islamic  Finance)   Bank Negara Malaysia, Anggota Dewan 
Standar Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

3. Drs. H Sholahudin Al Aiyub, M. Si dengan jabatan Anggota DPS PT. BMI, Tbk, Wakil 
Sekretaris Jenderal Bidang   Fatwa  dan   Bidang  Pengkajian   MUI, Wakil Sekretaris 
Badan Pelaksana Harian     DSN, Katib  Syuriah   Bidang   Bahtsul Masail PBNUTenaga 
Ahli Konsultan Fikih LPPOM MUI, Dosen Fikih Muamalah pada Pascasarjana Kajian 
Timur Tengah dan Islam (PSKTTI) Universitas Indonesia. 

b. Laporan tentang Dana Zakat dan Qardhul Hasan 
Dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat, PT. BMI, Tbk telah melaporkan sumber 
dana zakat di Tahun 2017 sebesar Rp 15.149.498.000 dan menyalurkan senilai Rp 
15.149.498.000 kepada Baitul Maal Muamalat, Dompet Dhuafa, dan BAZNAS, sehingga 
tidak terdapat surplus atau defisit. Dalam laporan sumber dana dan penggunaan dana 
kebajikan PT. BMI, Tbk, diketahui sumber dana kebajikan yang terdiri dari denda dan 
pendapatan non halal sebesar Rp 881.896.000 dan penggunaan dana kebajikan untuk 
sumbangan sebesar Rp 881.896.000. Pendapatan non halal ini berasal dari pendapatan jasa 
giro dari bank konvensional, namun PT. BMI, Tbk tidak mengakui sebagai pendapatan bank, 
namun dana tersebut masuk ke dalam laporan dana kebajikan (qardhul hasan) untuk 
disalurkan kembali seperti dalam bentuk sumbangan.  
c. Informasi Produk dan Konsep Syariah 
Sebagai bank syariah yang menjalankan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat, PT. BMI telah mengungkapkan informasi produk dan layanan 
berdasarkan prinsip syariah dalam annual report, diantaranya dalam Tabungan iB Muamalat 
dan dana pensiun muamalat. Sedangkan untuk produk pembiayaan antara lain KPR iB 
Muamalat, iB Muamalat Umroh, iB Muamalat Koperasi Karyawan, iB Muamalat Multiguna, 
iB Muamalat Pensiun, Pembiayaan Autoloan, iB Modal Kerja SME, iB Rekening Koran 
Muamalat. 
d. Jumlah Pembiayaan  
Dalam hal jumlah pembiayaan, PT. BMI, TBK telah mengungkapkan di laporan posisi 
keuangan. Pembiayaan di PT. BMI, Tbk antara lain :pembiayaan netto mudharabah Rp 
703.554.23.000 dan pembiayaan musyarakah netto sebesar   Rp 19.160.884.745.000. 
e. Penjelasan tentang Kebijakan/Usaha untuk Transaksi Non Halal 
PT. BMI, Tbk telah membuat penjelasan mengenai transaksi non halal, seperti penerimaan 
jasa giro dari bank non-syariah, dimana PT. BMI, Tbk tidak mengakui sebagai pendapatan 
bank melainkan digunakan untuk qardul hasan. Penerimaan tersebut dicatat sebagai liabilitas 
bank sebelum disalurkan. Hal ini diungkapkan di annual report PT. BMI, Tbk. 
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Akuntabilitas Horizontal terhadap Karyawan 
 PT. BMI, Tbk sangat menghargai arti pentingnya sumber daya manusia, yakni 
karyawan. Oleh karena itu, kesejahteraan karyawan menjadi perhatian besar karyawan. Untuk 
penilaian dalam akuntabilitas horizontal terhadap karyawan terdiri atas empat bagian, 
diantaranya : 
a. Pelaporan Mengenai Kebijakan tentang Upah dan Remunerasi 
Kebijakan upah dan remunerasi telah diungkapkan oleh bank muamalat dalam laporan annual 
report.  Kompensasi dan manfaat  diberikan kepada setiap karyawan sesuai dengan 
kontribusinya.  Pemberian upah telah sesuai dengan ketentuan   Upah   Minimum 
Provinsi/KabupatenKota(UMP/K) wilayah   masing-masing   yangditetapkan Pemerintah. 
Bank Muamalat juga mernerapkan sistem remunerasi untuk mempertahankan loyalitas 
karyawan yang selalu dikaji ulang setiap tahun untuk disesuaian dengan situasi di pasar.  
b. Kebijakan Mengenai Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Karyawan 
Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas karyawan dalam menjalankan operasional 
bisnis perusahaan, bank muamalat selalu mengadakan pelatihan baik eskternal maupun 
internal. Seperti training  technical  dan  softskill  bagi personel IT selama tahun 2017 untuk 
bidang teknologi informasi, leadership training program,program functional/matrix training, 
dan masih banyak program pelatihan lainnya.  
c. Ketersediaan Layanan Kesehatan bagi Karyawan 
Bank muamalat juga memberikan fasilitas layanan kesehatan bagi karyawan yakni asuransi 
kesehatan yang fleksibel, serta program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) sesuai 
ketentuan. Hal ini diungkapkan bank muamalat dalam laporan tahunannya. 
d. Fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan 
Selain fasilitas kesehatan yang diberikan kepada keluarga karyawan, bank muamalat juga 
memberikan fasilitas pembiayaan dengan nama produk iB Muamalat koperasi karyawan.  

 
Akuntabilitas Horizontal (Indirect Stakeholders) terhadap Komunitas 

Untuk item akuntabilitas horizontal (Indirect Stakeholders) terhadap komunitas dapat 
dinilai dengan empat hal yakni : 
a. Pelaporan Tentang Inisiatif untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Luas atau Jasa 

Keuangan Bank Islam 
Bank Muamalat terus melakukan inisiatif dalam meningkatkan akses masyarakat luas, salah 
satunya dengan menyasar pada komunitas muslim yang berafiliasi dengan masjid melalui 
program solusi masjid muamalat, sekolah melalui program solusi pendidikan muamalat, 
payroll melalui program employee based muamalat, haji dan umroh melalui kerja sama 
dengan PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) dan KBIH (kelompok bimbingan ibadah 
haji) yang didukung dengan serta penyediaan layanan 1Hram (one stop solution for hajj& 
umroh). 1hram merupakan layanan yang memfasilitasi kebutuhan seluruh stakeholder untuk 
bisnis haji dan umroh. Dengan layanan satu atap 1Hram, baik nasabah maupun masyarakat 
luas dapat dengan mudah mempersiapkan ibadah haji dan umrohnya. Demi meningkatkan 
keterbukaan informasi, bank muamalat memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara 
lebih luas selain web. Dengan ini diharapkan bank muamalat dapat meningkatkan efektivitas 
penyebaran informasi perusahaan ke masyarakat luas.  
b. Kebijakan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Isu-Isu Diskriminasi dan HAM 
Salah satu asas yang diterapkan bank muamalat adalah asas kewajaran dan kesetaraan. PT. 
BMI, Tbk menjamin bahwa setiap stakeholders akan mendapat perlakuan yang setara sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi, termasuk 
dalam hal pembiayaan.  
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c. Kebijakan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Kepentingan Masyarakat Banyak 
Bekerjasama dengan mitra strategis, bank muamalat telah melakukan pembiayaan 
channelling maupun executing melalui lembaga UMK yaitu BMT dan BPRS dan perusahaan 
pembiayaan. Dalam portofolio pembiayaan, bank muamalat memberikan alokasi porsi yang 
lebih besar kepada UMKM. Banyak produk pembiayaan yang telah diluncurkan bank syariah 
untuk memenuhi kepentingan masyarakat banyak seperti:KPR iB Muamalat, iB Muamalat 
Umroh, iB Muamalat Koperasi Karyawan, iB Muamalat Multiguna, iB Muamalat Pensiun, 
Pembiayaan Autoloan, iB Modal Kerja SME, iB Rekening Koran Muamalat. 
d. Kontribusi yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Bidang 

Agama, Pendidikan, dan Kesehatan 
Salah satu grand idea PT. BMI, Tbk adalah memberdayakan masyarakat baik dalam hal 
ekonomi, pendidikan, maupun kemanusiaan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1 
berikut. 

Tabel 1. 
Program Realisasi Dana CSR Kemasyarakatan per Pilar CSR 

Bank Muamalat Indonesia 2017 

No Pilar Program Total Dana /Fund 

1 Ekonomi 
Social Trust Fund Rp201.277.750 
Zakat Mart (Jaringan Usaha Mikro 
Ritel) Rp300.000.000 

2 Pendidikan Sekolah Prestasi Muamalat Rp1.633.214.926 

3 Kemanusiaan 

A. Aksi Tanggap Muamalat Rp301.527.000 

B. Bantuan Infrastruktur Rp1.111.612.500 

C. Santunan Tunai Muamalat Rp6.962.256.334 

D. Lain-lain Rp918.251.650 

4 Lingkungan Green Campaign (Digital) - 
Jumlah Rp11.428.140.160 

 
 Dilihat dari Tabel 1 diatas tidak ada program realisasi dana CSR untuk bidang agama 
yang dikeluarkan oleh bank muamalat. Namun, bank muamalat telah berkontribusi untuk 
membentuk unit kerja islamic yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah 
kepada masyarakat luas. Kegiatan yang dilakukan bank muamalat selama ini terkait CSR 
kemasyarakatan, berfokus pada pelaksanaan program non-filantropi dan program 
kemasyarakat yang bersifat filantropi. Dengan maksud bahwa program kemasyarakatan bank 
muamalat tidak hanya sekedar memberikan donasi saja, namun lebih dari itu bank bertekad 
untuk secara masif mengubah pola pikir seluruh umat indonesia untuk turut berkontribusi dan 
berperan aktif sebagai “Agen Pembangunan Bangsa” dalam mendorong pertumbuhan 
pereknonomian Indonesia.  
 
Akuntabilitas Horizontal kepada Alam 
a.  Pelaporan tentang Kebijakan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Isu-Isu Lingkungan  
Dalam sustainability report 2017, bank muamalat melaksanakan program green banking 
untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, salah satunya dengan menerapkan penyaluran 
pembiayaan ramah lingkungan. Bank muamalat merupakan salah satu bank yang memiliki 
portofolio terbesar dalam penyaluran pembiayaan green financing. Bank muamalat juga 
membuat kebijakan untuk tidak membiayai nasabah yang secara nyata telah membahayakan 
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lingkungan. Membiayai perusahaan kelapa sawit yang memiliki setifikat atau menjadi 
member dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Rountable Sustainable Palm Oil 
(RSPO) merupakan wujud dari pembiayaan yang ramah lingkungan.  
b. Menyebutkan Jumlah Pembiayaan yang Diberikan kepada Usaha-Usaha yang Berpotensi 

Merusak Lingkungan  
PT. BMI, Tbk telah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya rincian jumlah 
pembiayaan untuk usaha atau sektor yang berpotensi merusak lingkungan  diantaranya 
industri pengolahan, pertambangan, serta pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.  
c. Usaha-Usaha untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan pada Pegawai 
Pada tahun 2017, Bank muamalat membuat program green campaigndengan tujuan 
meningkatkan kesadaran karyawan tentang arti pentingnya berkontribusi pada lingkungan 
yang dilakukan pada saat event corporate culture di Muamalat Tower.  
d. Kontribusi Langsung terhadap Lingkungan 
Salah satu bentuk nyata kontribusi bank muamalat terhadap lingkungan demi mengimbangi 
emisi gas CO2yang dihasilkan bank muamalat adalah seluruh ruang terbuka hijau dan area 
lanskap di kantor dan unit kerja bank muamalat ditanami dengan berbagai vegetasi yang 
memiliki daya serap CO2tinggi diantaranya pohon pucuk merah, pohon palem, pohon kurma 
dan pohon lain dari spesies pohon yang beraneka ragam.  
e. Kebijakan Internal Bank yang Mendukung Program Hemat Energi dan Konservasi  
Dalam laporan keberlanjutan bank muamalat (2017), Komitmen bank muamalat dalam 
mendukung program hemat energi dan konservasi diantaranya dengan menerapkan berbagai 
program seperti : 

1. Green Building yang dilaksanakan di seluruh lingkungan kantor bank muamalat 
seluruh Indonesia. 

2. Efisiensi penggunaan alat-alat listrik hemat energi. 
3. Efisiensi dalam pemakaian air. 
4. Pengelolaan dan pengurangan limbah. 
5. Efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas. 
6. Meminimalisir risiko pemanasan global. 

f. Kontribusi terhadap Organisasi yang Memberikan Manfaat terhadap Pelestarian 
Lingkungan 

Laporan berkelanjutan bank muamalat (2017) mengungkapkan bahwa wujud 
kontribusi bank muamalat terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian 
lingkungan adalah PT. BMI, Tbk  bekerja sama dengan OJK dan World Wide Fund for 
Nature (WWF) menjadi “first movers untuk praktik perbankan berkelanjutan yang 
mengintegarasikan aspek lingkungan, tata kelola, sosial yang dapat meminimalisir dampak 
negatif dari pencemaran lingkungan. 

Dengan demikian, secara keseluruhanpengungkapan yang dilakukan oleh bank 
muamalat telah sesuai dengan konsep sharia enterprise theory yang terdiri dari akuntabilitas 
vertikal terhadap Allah SWT,akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) terhadap nasabah, 
akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) terhadap karyawan, akuntabilitas horizontal 
(indirect stakeholders) terhadap komunitas, dan akuntabilitas horizontal kepada alam.  

 
Kesimpulan 

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan terhadap item pengungkapan 
corporate social responsibility pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengungkapan CSR di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai 
dengan konsep pengungkapan CSR berdasarkan sharia enterprise theory. Semua aspek telah 
memenuhi penilaian baik dari akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT, akuntabilitas 
horizontal (direct stakeholders) terhadap nasabah dan karyawan, akuntabilitas horizontal 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

103  

(indirect stakeholders) terhadap komunitas, dan akuntabilitas horizontal kepada alam. Dari 
program realisasi dana CSR, memang tidak terlihat secara khusus dana yang dikeluarkan 
bank muamalat untuk pilar agama dan lingkungan, namun bank muamalat turut berkontribusi 
dalam pelaksanaan program non-filantropi dibidang agama dan lingkungan. 
  Diharapkan kedepannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dapat merealisasikan 
dana untuk program di pilar agama dan lingkungan, sehingga nampak di program realisasi 
dana CSR bahwa Bank Muamalat telah berkontribusi secara filantropi dalam mendukung 
program di pilar tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan citra dan kepercayaan 
stakeholders terhadap Bank Muamalat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan penelitian yang lebih mendalam dan melakukan perbandingan seluruh bank umum 
syariah dalam penerapan CSR berdasarkan SET secara lebih mendetail agar mendapatkan 
hasil yang lebih akurat. 
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