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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha 

malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih 

relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang 

menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya 

plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh 

karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat 

diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. 

Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai 

teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.  

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, 

peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat 

berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu 

tersebut yaitu: 

1. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syarī‟aḥ Dalam 

Perspektif Syarī‟aḥ Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT 

Bank Syarī‟aḥ Mandiri). Oleh Syuhada Mansur. 

Penelitian ini terfokus kepada pelaporan tahunan Corporate Social 

Responsibility di Bank Mandiri Syarī‟aḥ serta informasi apa saja yang 
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diungkapkan bank Syarī‟aḥ dalam pelaporan tanggung jawab sosial 

perusahaannya, serta apa saja informasi-informasi terkait dengan tanggung 

jawab sosial dan dana CSR yang diungkapkan oleh bank Syarī‟aḥ sesuai 

dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial 

berdasarkan Shariah Enterprise Theory (SET).
1

 Hasil penelitian saudara 

Syuhada Mansur adalah untuk pengungkapan CSR yang dilakukan oleh Bank 

Mandiri Syarī‟aḥ masih belum sesuai dengan konsep Shariah Enterprise 

Theory (SET), terutama pada bagian akuntabilitas horizontal terhadap alam. 

Masih sedikitnya pengungkapan CSR terhadap lingkungan menunjukkan 

bahwa, Bank Syarī‟aḥ Mandiri memiliki kepedulian rendah terhadap 

lingkungan perusahaan.
2
 

2. Pengaruh corporate social responsibility terhadap  kinerja keuangan 

perusahaan  “(studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2005 - 2008). Oleh EKO ADHY KURNIANTO 

Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS) yang terdiri 

atas model regresi I (menggunakan ROE sebagai proksi variabel dependen 

Kinerja.Keuangan dan variabel kontrol laverage, size dan growth) dan model 

regresi II (menggunakan Return realisasi sebagai proksi variabel dependen 

Kinerja Keuangan dan varibael kontrol laverage, size, beta, growth dan 

unexpected return ) untuk menguji pengaruh CSR disclosure terhadap Kinerja 

Keuangan perusahaan Perbankan. Penelitian ini menggunakan data tahun 2005 

                                                           
1
Oleh Syuhada Mansur, Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah 

Dalam Perspektif Syāri‟aḥ Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank 

Syāri‟aḥ Mandiri). Makassar, 2012. 
2
Ibit., 
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- 2008 dengan sampel keseluruhan 40 perusahaan yang terdiri 10 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2005 - 2008.  

Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan kedua hipotesis penelitian 

yaitu pengungkapan aktivitas CSR (CSR disclosure) berpengaruh positif 

terhadap ROE perusahaan satu tahun ke depan(ROEt+1) dan pengungkapan 

aktivitas CSR (CSR disclosure) berpengaruh positif terhadap abnormal return 

karena baik menggunakan model regresi I & II, menunjukkan bahwa CSR 

disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai ROEt+1 dan Return realisasi. Hal 

ini membuktikan bahwa investor masih berorientasi jangka pendek dan tidak 

mempertimbangkan pengungkapan CSR di dalam melakukan investasi pada 

perusahaan perbankan pada tahun 2005 – 2008.Diterbitkannya UU NO 40 

tahun 2007 ternyata tidak mempengaruhi anktivitas pengungkapan CSR pada 

perusanaan perbankan.
3
 

3. Analisis pelaporan corporate social responsibility perbankan Syarī‟aḥ dalam 

perspektif shariah enterprise theory : studi kasus pada laporan tahunan Bank 

Syarī‟aḥ Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Oleh Fadilla Purwitasari. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) melaporkan tanggung jawab sosial 

perusahaannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotic yang didasarkan 

pada item-item pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan shariah enterprise 

                                                           
3

Eko Adhy Kurnianto, Pengaruh corporate social responsibility terhadap  kinerja 

keuangan perusahaan  “(studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2005 - 2008). 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwixvbaWzvTPAhWDt48KHa5TBNgQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%

2Fdownload%2Fpdf%2F11727029.pdf&usg=AFQjCNFvd0TW-e_stKAxnI1pA-

kAGNsIfQ&bvm=bv.136593572,d.c2I  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvbaWzvTPAhWDt48KHa5TBNgQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F11727029.pdf&usg=AFQjCNFvd0TW-e_stKAxnI1pA-kAGNsIfQ&bvm=bv.136593572,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvbaWzvTPAhWDt48KHa5TBNgQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F11727029.pdf&usg=AFQjCNFvd0TW-e_stKAxnI1pA-kAGNsIfQ&bvm=bv.136593572,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvbaWzvTPAhWDt48KHa5TBNgQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F11727029.pdf&usg=AFQjCNFvd0TW-e_stKAxnI1pA-kAGNsIfQ&bvm=bv.136593572,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvbaWzvTPAhWDt48KHa5TBNgQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F11727029.pdf&usg=AFQjCNFvd0TW-e_stKAxnI1pA-kAGNsIfQ&bvm=bv.136593572,d.c2I
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theory. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pelaporan tanggung jawab sosial 

oleh BSM dan BMI masih dipengaruhi oleh kepentingan mereka masing-masing. 

Kepentingan-kepentingan ini terutama dipengaruhi oleh money dan power. Peranan 

„prinsip‟ tidak terlalu terlihat dalam cara pelaporan tanggung jawab sosial mereka.
4
 

 

Tabel 1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 
Hasil Penelitian 

Perbandingan 

Persamaan dan Perbedaan 

1. Pelaporan Corporate 

Social Responsibility 

Perbankan Syarī‟aḥ 

Dalam Perspektif 

Syarī‟aḥ Enterprise 

Theory (Studi Kasus 

Pada Laporan 

Tahunan PT Bank 

Syarī‟aḥ Mandiri). 

Oleh Syuhada 

Mansur 

Hasil penelitian 

saudara Syuhada 

Mansur adalah untuk 

pengungkapan CSR 

yang dilakukan oleh 

Bank Mandiri 

Syarī‟aḥ masih belum 

sesuai dengan konsep 

Shariah Enterprise 

Theory (SET), 

terutama pada bagian 

akuntabilitas 

horizontal terhadap 

alam. Masih 

sedikitnya 

 Persamaanya terletak pada 

pembahasan tentang CSR 

(Corporate Social 

Responsibility) Perbankan 

Syarī‟aḥ 

 Perbedaanya dengan 

penelitian saudara 

Syuhada Mansur pada 

Pelaporan Corporate 

Social Responsibility 

Perbankan Syarī‟aḥ 

Dalam Perspektif Syarī‟aḥ 

Enterprise Theory, yang 

mana peneliti terfokus 

pada manajemen 

                                                           
4

Fadilla Purwitasari, Analisis pelaporan corporate social responsibility perbankan 

Syarī‟aḥ dalam perspektif shariah enterprise theory : studi kasus pada laporan tahunan Bank 

Syarī‟aḥ Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwixvbaWzvTPAhWDt48KHa5TBNgQFghSMAU&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-

suka.ac.id%2F15644%2F1%2FBAB%2520I%2C%2520IV%2C%2520DAFTAR%2520PUSTAK

A.pdf&usg=AFQjCNEob1wgScPQy4DKYQAn_J_7i_l5-A&bvm=bv.136593572,d.c2I  
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pengungkapan CSR 

terhadap lingkungan 

menunjukkan bahwa, 

Bank Syarī‟aḥ 

Mandiri memiliki 

kepedulian rendah 

terhadap lingkungan 

perusahaan. 

 

penggunaan dana 

Corporate Social 

Responsibility. 

 Tempat penelitian 

Syuhada Mansur, berada 

di Bank Mandiri Syarī‟aḥ 

Makkasar. Sedangkan 

peneliti, melakukan 

penelitian di Bank Negara 

Indonesia Syarī‟aḥ 

Cabang Palangka Raya. 

2. Pengaruh corporate 

social responsibility 

terhadap  kinerja 

keuangan 

perusahaan  “(studi 

empiris pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 

2005 - 2008). Oleh 

EKO ADHY 

KURNIANTO 

Penelitian ini terfokus 

pada menguji 

pengaruh CSR  

terhadap Kinerja 

Keuangan perusahaan 

Perbankan. Penelitian 

ini menggunakan data 

tahun 2005 - 2008 

dengan sampel 

keseluruhan 40 

perusahaan yang 

terdiri 10 perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

selama tahun 2005 - 

2008.  

 Persamaannya pada 

pengelolaan CSR yang 

terdaftar di BEI. 

 Perbedaanya dengan 

penelitian EKO ADHY 

KURNIANTO. Pada 

metode penelitian yang 

mana saudara Edi 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif 

sedangkan peneliti 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk 

mendapatkan hasil 

penelitian tentang 

corporate social 

responsibility (CSR). 

 Tempat penelitian Hendri 

Hermawan Adi Nugraha, 

berada 40 perusahan yang 

https://hendrihermawanadinugraha.wordpress.com/
https://hendrihermawanadinugraha.wordpress.com/
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terdaftar di BEI. 

Sedangkan peneliti, 

melakukan penelitian di 

Bank Negara Indonesia 

Syarī‟aḥ Cabang Palangka 

Raya. 

3. Analisis pelaporan 

corporate social 

responsibility 

perbankan Syarī‟aḥ 

dalam perspektif 

shariah enterprise 

theory : studi kasus 

pada laporan tahunan 

Bank Syarī‟aḥ 

Mandiri dan Bank 

Muamalat Indonesia. 

Oleh Fadilla 

Purwitasari 

Penelitian ini 

dilakukan dengan 

menganalisis 

bagaimana Bank 

Syariah Mandiri 

(BSM) dan Bank 

Muamalat Indonesia 

(BMI) melaporkan 

tanggung jawab sosial 

perusahaannya 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tindakan pelaporan 

tanggung jawab sosial 

oleh BSM dan BMI 

masih dipengaruhi 

oleh kepentingan 

mereka masing-

masing.  Kepentingan-

kepentingan ini 

terutama dipengaruhi 

oleh money dan 

power. Peranan 

„prinsip‟ tidak terlalu 

terlihat dalam cara 

 Persamaannya pada 

pembahasan tentang 

corporate social 

responsibility. 

 Perebedaanya dengan 

penelitian saudari Fadilla 

Purwitasari terletak pada 

Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dan Bank 

Muamalat Indonesia 

(BMI) melaporkan 

tanggung jawab sosial 

perusahaannya 

 Perbedaan selanjutnya 

terletak pada tempat 

penelitian. Yang mana 

peneliti melaksanakan 

penelitian di Bank Negara 

Indonesia Syarī‟aḥ 

Cabang Palangka Raya.  
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pelaporan tanggung 

jawab sosial mereka. 

(sumber  diolah sendiri oleh peneliti) 

 

 

B. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Manajemen  

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, 

dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua 

sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang 

dinyatakan dengan jelas.
5
 

Manajemen memiliki banyak arti sesuai dengan prespektif yang dipakai 

ketika berusaha untuk mengartikannya. Menurut Taylor (1903) manajemen 

yang dimaksudnya adalah mencakup tiga hal, yaitu: 1) adanya tujuan yang 

ingin dicapai; 2) adanya proses yang dapat menggerakan dan mengarahkan 

manusia di dalam organisasi pada suatu tujuan tertentu; dan 3) adanya upaya 

untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Peran 

manajemen dalam organisasi adalah untuk mengatur dan mengarahkan 

sumber daya manusia yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien.
6
 

Manajemen merupakan suatu proses atau serangkaian tindakan untuk 

mencapai tujuan dengan menjalankan fungsi manajemen dan menggunakan 

sumber daya. Dengan demikian, manajer menggunakan sumber daya dan 

                                                           
5
Wibowo, Manajemen Perubahan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h.9. 

6
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 472. 
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menjalankan empat fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, 

actuating, evaluating untuk mencapai tujuan organisasi.
7

 Empat fungsi 

manajemen tersebut memiliki fungsinya masing-masing diantaranya: 

a. Planning  

Planning atau perencanaan merupakan fungsi pertama dalam 

fungsi manajemen, mendahului fungsi-fungsi lainnya. Karena organizing, 

actuating, controlling dan evaluating harus lebih dahulu direncanakan. 

Perencanaan ditunjukan pada masa depan yang penuh dengan 

keidakpastian. Dampak perencanaan baru terasa pada masa yang akan 

datang, agar resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya segala 

kegiatan, tindakan, kebijaksanaan direncanakan terlebih dahulu. 

Perencanaan dihubungkan dengan masalah “memilih”, artinya memilih 

tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa 

alternatif yang ada.
8
 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perencanaan adalah pekerjaan 

mental untuk memilih saran, kebijaksanaan, prosedur, program yang 

diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan 

datang.  

Perencanaan mencakup beberapa variasi. Beberapa variasi 

perencanaan tersebut peneliti paparkan sesuai dengan organisasi gunakan 

pada umumnya adalah : Misi, Tujuan, Kebijakan, Prosedur, Aturan, 

Program, dan Aggaran. Berikut adalah gambaran alur dari perencanaan. 

                                                           
7
Wibowo, Manajemen Perubahan,… h. 11. 

8
Brantas, Dasar-dasar Manajemen, Bandung: ALFABETA, 2009,  h.55.  
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Bagan 1. Jenis Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud dari bagan diatas menjelaskan bahwa pada saat 

perencanaan harus memiliki misi terlebih dahulu yang mana misi ini 

mejelaskan maksud dari keberadaan organisasi tersebut berada 

dilingkungan masyarakat. Jika organisasi tidak memiliki misi, maka 

eksentitas tersebut tidak akan mempunyai eksitensi dalam suatu 

masyarakat. Kemudian dalam perencanaan juga harus memiliki tujuan 

yang mana tujuan adalah rencana organisasi yang paling dasar. 

Selanjutnya diatur oleh strategi untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemilihan alternatif tindakan yang diperlukan dan mengalokasikan 

sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian 

kebijakan merupakan bagian dari perencanaan karena pemahaman umum 

yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara 

Misi 

Tujuan 

Strategi 

Kebijakan 

Prosedur 

Aturan 

Program 

Aggaran 
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berfikirnya bukan aksinya. Prosedur juga bagian dari rencana karena 

menetapkan cara penanganan suatu aktivitas di masa yang akan datang. 

Prosedur lebih mengarah pada tindakan, menjelaskan secara detail 

bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan. Setelah melaksanakan 

prosedur dengan baik maka harus mengikuti aturan-aturan yang dipilih 

dari beberapa alternatif. Atruan mengharuskan tindakan tertentu yang 

spesifik dikerjakan, atau tidak dikerjakan, tergantung situasi yang 

dihadapi. Selanjutnya program adalah bagian dari kebijakan di mana 

program merupaka jaringan yang kompleks yang terdiri dari tujuan, 

kebijakan, prosedur, aturan penugasan, langkah yang harus dilakukan 

alokasi sumberdaya dan elemen lain yang harus dilakukan berdasarkan 

alternatif tindakan yang dipilih, dan yang terakhir adalah anggaran yang 

mana anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka-angka. 

Manfaat utama dari anggaran adalah membantu anggota organisasi 

melakukan perencanaan.
9
  

b. Organizing 

Organizing atau organisasi, merupakan proses kerja sama dua 

orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efesien. Jadi, dalam setiap organisasi terkandung tiga unsur, yaitu 

kerjasama, dua orang atau lebih, dan tujuan yang hendak dicapai. 

                                                           
9
Mamduh M. Hanafi, Manajemen Edisi Revisi, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2003, h. 

112-117.  
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Untuk terwujudnya organisasi yang baik, efekti, efesien, serta 

sesuai dengan kebutuhan, setara selektif harus didasarkan pada asas-asas 

(prinsip-prinsip) organisasi sebagai berikut; 

1) Priciple of organizational objectives (asas tujuan organisasi). Tujuan 

organisasi harus jelas dan rasional, apa bertujuan untuk mendapatkan 

laba (business orgQanization) ataukan untuk memberikan pelayanan 

(public organization). Hal ini merupakan bagian penting dalam 

menentukan struktur organisasi. 

2) Principle of unity of objective (asas kesatuan tujuan). Dalam suatu 

organisasi (perusahaan/lembaga) harus ada kesatuan tujuan yang 

ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya 

harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan 

kacau, jika tidak ada kesatuan tujauan. 

3) Principle of unit of command (asas kesatuan perintah). Setiap 

bawahan menerima perintah ataupun memberikan 

pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan, tetapi seorang 

atasan dapat memerintah beberapa bawahan.  

4) Principle of the span of management (asas rentang kendali). Menurut 

asas ini, seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif 

sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai 9 orang. Jumlah 

bawahan ini tergantung kecakapan dan kemampuan manajer 

bersangkutan. 
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5) Principle of delegation authority (asas pendelegasian wewenang). 

Pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang 

kepada orang lain jelas dan efektif, sehingga ia mengetahui 

wewenangnya. 

6) Principle of parity of authority and responsibility (asas 

keseimbangan wewenang dan tanggung jawab). Wewenang yang 

didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul karenanya harus 

sama besarnya, hendaknya wewenang yang didelegasikan tidak 

meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari wewenang itu 

sendiri atau sebaliknya.  

7) Priciple of responsibility (asas tanggung jawab). 

Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai 

dengan garis wewenang (line authority) dan pelimpahan wewenang. 

8) Principle of departmentation/ priciple of devision of work  (asas 

pembagian kerja). Pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, 

atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja 

(departemen) hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan 

pekerjaan tersebut. 

9) Principle of personnel placement (asas penempatan personalia). 

Penempatan orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas 

kecakapan, keahlian, dan keterampilannya.  

10) Principle of scalar chain (asas jenjang berangkai). Saluran perintah 

atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai 
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vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jarak 

terpendek. Sebaliknya pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan 

juga melalui mata rantai vertikal, jelas dan menempuh jarak 

terpendeknya. Hal ini penting, karena dasar organisasi yang 

fundamental adalah rangkaian wewenang dari atas ke bawah. 

Tindakan dumping hendaknya dihindarkan. 

11) Principle of efficiency (asas efisiensi). Suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan 

pengorbanan yang minimal. 

12) Principle of continuity (asas kesinambungan). Organisasi harus 

mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. 

13) Principle of coordibation (asas koordinasi). Merupakan tindak lanjut 

dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi yang dimaksud untuk 

mensinkronkan mengintegrasikan segala tindakan, supaya terarah 

kepada sasaran yang dicapai.
10

 

c. Actuating 

Actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang 

sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah implementasi rencana, 

berbeda dari planning dan organizing. Actuating membuat urutan 

rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Sehingga tanpa 

tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi atau impian yang tidak 

pernah menjadi kenyataan. 

                                                           
10

Brantas, Dasar-dasar Manajemen,... h. 79-81. 
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Secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap 

sistem perusahaan maupun organisasi adalah sebagai berikut. 

1) Menjamin Kontinuitas Perencanaan 

Suatu perencanaan ditetapkan untuk dijadikan pedoman 

normatif dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan kerja yang baik akan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu 

pengarahan dilakukan untuk menjamin kelangsungan perencanaan. 

Artinya, perencanaan yang telah ditetapkan meskipun memiliki sifat 

fleksibel namun prinsip yang terkandung di dalamnya harus tetap 

dijamin kontinuitasnya. 

2) Membudayakan Prosedur Standar 

Dengan adanya pengarahan diharapkan bahwa prosedur kerja 

yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya 

sehingga lambat laun menjadi suatu kebiasaan. Apabila sudah 

terbiasa dilaksanakan diharapkan dapat membudayakan di 

lingkungan sistem itu sendiri. 

3) Menghindari Kemangkiran yang Tidak Berarti 

Kemangkiran dapat diberikan batasan sebagai kondisi ketika 

seseorang tidak berada di tempat kerjanya di luar penyebab yang 

jelas dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karyawan yang tidak 

masuk kerja sesuai dengan hari biasanya, tanpa memberitahukan 

kepada pimpinannya dinamakan karyawan yang mangkir. Dengan 

adanya penerapan fungsi pengarahan ini dimaksudkan agar 
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karyawan yang ada terhindar dari kemangkiran yang tidak berarti. 

Suatu kemangkiran akan sedikit berarti apabila karyawan yang tidak 

masuk kerja tersebut selama ketidakberadaan ikut mengerjakan 

pekerjan kantor di luar atau ikut memecahkan permasalahan yang 

dihadapi organisasinya. 

4) Membina Disiplin Kerja 

Tujuan lain perlunya penerapan fungsi pengarahan adalah agar 

terbina disiplin kerja dilingkungan organisasi. Disiplin dapat 

diartikan sebagai suatu sikap mental yang menyatu dalam kehidupan 

yang mengandung pemahaman terhadap normal, nilai, dan peraturan 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban kehidupan. 

Disiplin kerja menyangkut esensi dari eksistensinya sebagai 

karyawan. Pada dasarnya karyawan harus mempertahankan tugas 

rutinnya dan bagaimana melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-

baiknya.  

5) Membina Motivasi yang Terarah  

Penerapan fungsi pengarahan juga memiliki tujuan untuk 

membina motivasi kerja para karyawan yang terarah. Maksudnya, 

karyawan melaksanakan pekerjaan sambil dibimbing dan diarahkan 

untuk menghindari kesalahan prosedur yang berdampak terhadap 

keluarganya.
11
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Siswanto, Pengantar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 112-113. 
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d. Controling 

Controling/ pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan 

pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk 

tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.  

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, 

tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta 

memperbaiki jika terdapat kesalahan-kesalahan.
12

 

Jadi kesimpulannya adalah pengawasan dilakukan sebelum proses, 

saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. 

Dengan pengawasan diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur 

manajemen, efektif, dan efesien. 

Berikut adalah beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan fungsi pengawasan: 

1) Budget (Anggaran) 

Budget adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari 

pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. 

Pengendalian budget (budgetary control) dapat diketahui (diawasi), 

apakah hasil yang diharapkan dari penerimaan atau pengeluaran itu 

sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. 

2) Non Budget 

Ada beberapa macam cara yang dilakukan untuk pengawasan 

non budget diantaranya adalah: 

                                                           
12

Brantas, Dasar-dasar Manajemen...,h. 188-190.  
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a) Personal Observation, yaitu pengawasan secara langsung pribadi 

karyawan oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan atau 

bawahan yang sedang berkerja. 

b) Report, laporan yang dibuat oleh para manajer bawahan, 

misalnya untuk manajer produksi untuk menyusun  produksi. 

Dengan adanya laporan-laporan ini dapat diketahui dan diawasi 

perkembangan dan kegiatan-kegiatan yang lampau. Tetapi jika 

terjadi penyimpangan tidak dapat segera diketahui maka 

perbaikan akan terlambat. 

c) Financial Statement, ini merupakan daftar laporan keuangan 

yang biasanya terdiri dari balance sheet and Income Statement 

(neraca dan daftar rugi laba). Dari daftar ini dapat diketahui dan 

diawasi melalui analisis laporan keuangan, mengenai keadaan 

permodalan perusahaan. 

d) Statistik, merupakan proses pengumpulan data, keterangan dan 

kejadian yang telah berlalu yang berfungsi sebagai informasi 

sebagai bahan dalam mengambil keputusan. 

e) Break even point (titik pulang pokok), yaitu suatu titik atau 

keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak mendapat laba 

ataupun rugi.  

f)  Internal Audit, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

terhadapa bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara 
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menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan, apakah sesuai 

dengan prosedur dan praktik yang telah ditetapkan.
13

 

 
e. Evaluating 

Evaluating atau Penilaian adalah aktivitas untuk meneliti dan 

mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya penilaian maka akan 

dapat diketahui kekurangan dan kelemahan sehingga dapat direncanakan 

cara memperbaikinya.  

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti 

penilaian atau penaksiran .  Evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan 

terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan 

keberhasilan program. Dalam suatu organisasi penggunaan evaluasi 

sangatlah penting guna untuk menilai akuntabilitas organisasi. evaluasi 

adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau 

negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi 

biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai 

atau manfaatnya.
14

 

Evaluasi kerja tentu saja bertujuan untuk menjamin mencapaian 

sasaran serta tujuan perusahaan. selain itu tujuan evaluasi untuk 

mengetahui posisi perusahaan serta pencapaian yang telah diraih oleh 

karyawan. Evaluasi ini sangat berguna untuk mengetahui adanya ketidak 
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Ibid., h. 200-202. 
14

Rizki Al Kharim, Fungsi Evaluasi dalam Manajemen 

Http://Www.Indopubadmi.Com/2014/12/Fungsi-Evaluasi-Dalam-Manajemen.Html,  

http://www.indopubadmi.com/2014/12/fungsi-evaluasi-dalam-manajemen.html
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beresan yang terjadi pada perusahaan. Misalnya untuk mengetahui 

keterlambatan atau penyimpangan yang telah terjadi, setelah di evaluasi 

maka akan di ketahui semua penyimpangan itu dan dapat segera 

diperbaiki sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal. 

selain itu tujuann evaluasi juga untuk menjamin pencapaian sasaran dan 

tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan 

tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila 

terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, 

sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja individu 

dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan. 

 

2. Pengertian Bank Syarī’aḥ 

  Sebelum mengetahui pengertian bank Syarī‟aḥ ada baiknya peneliti 

menjelaskan pengertian bank secara umum sehingga memberikan 

pengetahuan yang lebih luas. Dalam menyampaikan pengertian bank, peneliti 

mengungkapkan dari dua pandangan, yaitu secara etimologi dan terminologi. 

Secara etimologi bank berasal dari kata Italia “banco” yang artinya 

“bangku”. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas 

operasinya kepada para penabung.
15

 Istilah bangku semakin populer dan 

akhirnya secara resmi menjadi bank. Menurut Kasmir, apabila ditinjau dari 

asal mula berlakunya bank, maka bank diartikan sebagai “meja atau tempat 

untuk menukar uang”. Ada juga pengertian lain yang mengatakannya sebagai 

                                                           
15

Amala Shabrina, Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi pada 

BMT UMJ, Ciputat), 

Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/25077/1/Amala%20shabrina.Fsh.Pdf

, diunduh pada, 23 Maret 2015. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25077/1/Amala%20Shabrina.FSH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25077/1/Amala%20Shabrina.FSH.pdf
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“kepingan papan tempat buku” yaitu sejenis “meja”. Kemudian 

penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukan meja tempat penukaran 

uang yang digunakan para pemberi pinjaman dan para pedagang mata uang di 

eropa pada abad pertengahan untuk memperlihatkan uang mereka.
16

 

       Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi bank uang 

dikemukakan para pakar sesuai dengan tahap perkembangan bank itu sendiri. 

Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah  

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.”
17

 

 

Pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuagan. Sehingga 

berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. 

Sedangkan bank Syarī‟aḥ  merupakan bank yang kegiatannya mengacu 

pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga 

maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh 

bank Syarī‟aḥ  maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad 

dan perjanjian antar nasabah dan bank.
18

  

                                                           
16

Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi, 

Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012, h. 11-12. 
17

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar 

Kesepakatan basel II, Jakarta: Rajawali Peres, 2011, h. 16. 
18

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2014, h.32. 
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Bank Syarī‟aḥ yang dimaksud di sini adalah bank Islam, bank yang 

melaksanakan kegiatan usahannya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan 

perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum 

Islam. Sehingga perbedaan antara bank Syarī‟aḥ dengan bank konvensional 

terletak pada prinsip dasar operasionalnya yang tidak menggunkan bunga, 

akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang 

sesuai dengan syariat Islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba 

yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.
19

  

Bank Syarī‟aḥ merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa 

keuangan yang berkerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Selain itu, 

bank Syarī‟aḥ bisa disebut Isclamic banking atau interest fee banking, yaitu 

suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan 

sistem bungan (riba)
20

, bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif 

seperti perjudian (maysir)
21

, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan 

meragukan (gharar)
22

, berprinsip keadilan, dan hanya melibatkan kegiatan 

                                                           
19

 Hendy Herijanto, Selamatkan Perbankan!; Demi Perekonomian Indonesia, Jakarta 

Selatan: expose, 2013, h. 82. 
20

Riba itu ada dua macam: nasi‟ah dan faḍl. Riba nasi‟ah ialah pembayaran lebih yang 

disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.Riba faḍl ialah penukaran suatu barang dengan barang 

yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba nasi‟ah 

yang dimaksudkan disini adalah berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 

jahiliyah. Lihat rinciannya dalam Tafsir mana pun dari Kitab Suci Al-Quran dalam surah al-

Baqarah 2:275. 
21

Maysir, mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta 

berdasarkan peluang tanpa ada usaha produktif yang memungkinkan mendapatkan keuntungan, 

entah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Yaitu permainan peluang-keuntungan 

seseorang di atas kerugian orang lain; seorang yang mempertaruhkan uang atau sebagai 

kekayaannya, di mana jumlah uang yang dipertaruhkan memungkinkan untuk mendapatkan atau 

kehilangan jumlah uang yang sangat besar. Untuk rinciannya, lihat M. Ayub, Understanding 

Islamic finance A-Z Keuangan Syariah,... h. 97-100. 
22

Ghara, mengacu pada ketidakpastian atau kerugian yang mungkin akan disebabkan oleh 

ketidakjelasan mengenai suatu h atau harga dalam sebuah kontrak (Akad) atau pertukaran. Gharar 
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usaha yang halal. Bank Syarī‟aḥ sering dipersamakan dengan bank tanpa 

bunga. Selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam 

mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada 

kesejahterahan sosial.
 23

  

3. Manajemen Perbankan Islam 

Pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, 

benar, tertib, dan teratur. Peroses-prosesnya harus diikuti dengan baik. 

Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip 

utama dalam ajaran Islam. Manajemen dalam artian disini adalah mengatur 

segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, terarah, jelas dan tuntas 

merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.
24

 

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani 

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 
بران) ط ا ال    ن   ا                ا        ا                    ا ن                 (رو

Artinya: Sesungguhnya allah sangat mencintai orang jika melakukan 

sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas 

dan tuntas). (HR. Thabrani)
25

 

 

Sementara itu manajemen bank Syarī‟aḥ  mengacu kepada sumber 

hukum utama agama islam, yaitu Al-Qur‟an dan hadis yang dijabarkan 

                                                                                                                                                               
adalah bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko penjualan atas suatu barang yang barangnya tidak 

ada di tempat atau penjualan atas suatu barang yang konsekuensinya tidak diketahui atau suatu 

penjualan yang meliputi ketidakpastian dimana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini 

akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan di air dan burung yang ada di udara. Lihat 

lebih rinci Ibid., h. 91-96. 
23

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1. 
24

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam praktik, Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003, h. 1. 
25

Abu Al-Qasum Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, Al-Mu‟ajm Al-Ausat, Kairo: Dar. Al-

Haramain, 1415 H, Hadits No. 897. 
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melalui tiga aspek utama yaitu aqidah, akhlak dan syariat. Terdapat tiga 

konsep dasar manajemen dalam prespektif Syarī‟aḥ, yaitu idarāh (tertib 

administrasi), khalifah (kepemimpinan) dan harta.
26

 

Ketiga konsep tersebut saling berterkaitan antar satu dengan yang lain 

untuk mencapai tujuan manajemen yang sesuai dengan peraturan disetiap 

masing-masing perbankan Syarī‟aḥ. Dengan demikian prinsip atau kaidah 

dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-qur‟an atau hadits 

antara lain: 

a. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan ma‟ruf, yaitu perbuatan 

yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (taawun), 

menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahterahan 

masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lainnya. Sedangkan perbuatan 

munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan harus dijauhi dan bahkan 

harus diberantas. Menyeru pada kebaikan (amar ma‟ruf) dan mencegah 

kemunkaran (nahi munkar) adalah wajib hukumnya sebagaimanan firman 

Allah Swt. dalam surah Ali Imrān (3) ayat 104: 

   

   

  

   

   

     

 

 

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
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Ibid., h. 475. 
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mencegah dari yang munkar
27

; merekalah orang-orang yang 

beruntung.
28

 (Q.S Ali Imrān 3:104) 
 

Menganjurkan untuk berbuat kebaikan saja tidak cukup tetapi 

harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat buruk. Siapa saja yang 

ingin mencapai kemenangan. Maka ia akan terlebih dahulu harus 

mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya. 

Kemenangan itu tidak akan tercapai melainkan dengan kekuatan, dan 

kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan. Persatuan yang 

kokoh dan kuat tidak akan tercapai kecuali dengan terpeliharanya agama 

dan akhirnya tidak mungkin agama terpelihara melainkan dengan dakwah 

agar agama dapat berkembang dengan baik dan sempurna. Untuk 

melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan 

dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.
29

 

 

b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran 

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan 

benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan 

kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati 

oleh manusia. Dengan demikian manajeman yang disusun oleh manusia 

untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.
30
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Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah 

segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Lihat rinciannya dalam Tafsir mana pun 

dari Kitab Suci Al-Quran dalam  
28

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, Jakarta: KARINDO, 2002, Q.S 

Ali Imrān [3] 104. 
29

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking... h. 478-479. 
30

Ibid., h. 479. 
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c. Kewajiban Menegakkan Keadilan 

  

   

   

    

     

   

   

     

      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (Q.s. Al-Ma‟idah :8) 
 

Adil harus dilakukan di manapun dan dalam keadaan apa pun, baik 

diwaktu senang maupun diwaktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus 

berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasapun harus berlaku adil. 

Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang 

lain. 

Sedangkan dalam perbankan Syarī‟aḥ  semua sistem yang 

dilakukan harus benar-benar terhindar dari riba atau perbuatan non halal. 

Manajemen bank Syarī‟aḥ  adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga 

bank yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas 

financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mempu 

memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.
31

 

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional bank Syarī‟aḥ  juga 
                                                           

31
Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002, h. 5. 
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mempunyai peran sebagai lembaga (intermediary) antara satuan-satuan 

kelompok masyarakat atau unit-unit lain yang mengalami kelebihan dana 

(surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana 

(deficit unit). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan 

kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada 

kedua belah pihak.
32

 

 

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 

a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial atau CSR 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sering disebut dengan 

istilah corporate social responsibility, kedermawanan perusahaan atau 

corporate philanthropy, relasi kemasyarakatan perusahaan atau corporate 

community relations, dan pengembangan masyarakat atau community 

development.  

Schernerhorn ( Edi Suharto, 2009) mengatakan bahwa CSR adalah 

suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara 

mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dari kepentingan 

publik eksternal.
33

 

 

CSR (corporate sosial responsibility) adalah suatu tindakan atau 

konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan 

tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap 

sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk 

tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan 
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Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,  Jakarta,  RajaGrafindo Persada, 2014,  h. 
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33

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah; Menanamkan Nilai 
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kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahterahan masyarakat dan 

memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, 

pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan 

untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk 

masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar 

perusahaan tersebut. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang 

mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya.
34

 

R.W. Griffin (2004) memberikan definisi tanggung jawab sosial 

sebagai usaha suatu bisnis yang menyeimbangkan komitmennya terhadap 

kelompok dan individu dalam lingkungannya yang meliputi konsumen, 

bisnis lain, karyawan, dan investor.
35

 

 

Jeff Madura (2001) berpendapat “Tanggung Jawab sosial adalah 

pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat memengaruhi 

masyarakat.
36

 

 

CSR berkaitan dengan cara bisnis bertindak terhadap individu 

maupun kelompok yang ada dalam lingkungan. Kelompok dan individu 

tersebut disebut dengan kepentingan organisasi (organizational 

stakeholders). Stakeholders dalam organiasai meliputi individu, 

kelompok, maupun organisasi yang langsung dipengaruhi oleh praktik-

praktik organisasi, sehingga mereka berkepentingan dengan organisasi. 

 

b. Dasar Hukum CSR di Indonesia 

Di Indonesia CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 dan Pasal 34 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Pengaturan mengenai kegiatan usaha pertambangan di Indonesia terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara. Pedoman daripada implementasi CSR dalam 

kegiatan usaha pertambangan terdapat dalam Pasal 95 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang 

dilakukan dalam bentuk community development seperti pemberian 

bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, 

pemberdayaan para guru, pendirian puskesmas, pengarahan tentang cara 

bertani yang baik. 

Berikut bunyi Undang- Undang  Republik Indonesia nomor 40 

tahun 2007 tentang perseroan terbatas bab V tentang tanggung  jawab 

sosial dan lingkungan pasal 74. 

 

(1) Perseroan yang   menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

(2) Tanggung   Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan   yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana  

dimaksud pada  ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan  perundang – undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab  Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
37

 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  

Pasal 15 

Setiap penanaman modal berkewajiban: 

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
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b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman 

Modal; 

d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasikegiatan 

usaha penanaman modal; dan  

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
38

 

 

 

Pasal 34 

 

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif 

berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembahasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal; 

d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal. 

(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha 

perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
39

 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara. Pedoman daripada implementasi CSR dalam 

kegiatan usaha pertambangan terdapat dalam Pasal 95 

 

Pasal 95 

Pemegang IUP dan IUPK wajib: 

a. Menerapkan kaidah dan teknik pertambangan yang baik; 

b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia 

c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batu 

bara; 

d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

setempat; dan 

e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
40
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c. Manfaat CSR 

Perusahaan harus memberikan prioritas dan strategi. Salah satu 

prioritas penting adalah eksitensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi 

lembaga bisnis berkelanjutan (kemanapun menghasilkan laba jangka 

panjang). Hal ini tentunya akan menjadi tujuan strategis. Kemampuan 

menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi jika kehadiran 

perusahaan dapat berguna dan didukung oleh stakeholder. Dukungan 

stakeholder akan terwujud jika dampak negatif ranah sosial ekonomi, dan 

lingkungan, bukan hanya dapat diminimalisir, tetapi justru dapat 

memberikan dampak positif yang besar bagi stakeholder.
41

 

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk 

mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai 

sentra biaya, melainkan sebagai sentra laba (profit center di masa yang 

akan datang). Dalam pendangan Islam, CSR merupakan kewajiban 

pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban 

zakat, infaq, ataupun sedekah.  

Adanya CSR dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk 

perusahaan dan masyarakat tetapi juga lingkungan dan Negara dimana 

manfaat tersebut adalah: 

a. Bagi Perusahaan 

Manfaat CSR bagi perusahaan adalah dapat tumbuh dan 

berkelanjutan, perusahaan mendapatkan citra yang positif dari 
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masyarakat luas, sehingga perusahaan lebih mudah dalam memperoleh 

akses terhadap modal (capital) karena banyaknya respon stakeholder 

terhadap perusahaan yang memberikan perhatian terhadap lingkungan 

sekitar perusahaan melalui program CSR atau tanggung jawab sosial 

perusahaaan terhadap lingkungan. Selain itu juga perusahaan dapat 

mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang 

berkualitas melalui perogram CSR beasiswa yang diberikan kepada siswa 

berprestasi sehingga menciptakan generasi yang cerdas dan berintelektual 

tinggi. Dan perusahaan juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah 

pengelolaan manajemen risiko (risk management). 

b.  Masyarakat 

Meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah 

karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di 

daerah tersebut dan memberikan apresiasi atas adat budaya yang dimiliki 

daerah tersebut.  

c. Bagi lingkungan 

Praktik CSR akan mencegah eksploitas berlebihan atas sumber 

daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi 

justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. 

d. Bagi Negara 

Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut 

“corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada 
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aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain 

itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak 

digelapkan) oleh perusahan.
42

 

Salah satu masalah global yang dihadapi kehidupan manusia saat 

ini adalah menyangkut kemiskinan. Kepedulian terhadap kemiskinan 

ditandai dengan lahirnya “Millennium Development Goals”.
43

 

Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Perusahaan 

perlu memperhatikan aspek-aspek apa yang harus dipenuhi untuk 

menjamin hubungan baik dengan lingkungannya. Hal inilah yang dikenal 

dengan memenuhi kepentingan perusahaan atau tanggungjawab sosial 

perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan 

yang bersangkutan. Kesemua pihak inilah yang disebut dengan 

stakeholder.
44

  

Selain memberikan layanan berupa produk dan jasa pada bank 

Syarī‟aḥ juga berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat 

melalui tanggung jawab sosialnya. Beberapa penjelasan diatas banyak 

sekali menjelaskan tentang hubungan antara nilai-nilai Syarī‟aḥ dengan 

CSR sehingga hubungan keduanya tersebut dapat diilustrasikan dalam 

Bagan 2 sebagai berikut: 
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Bagan 2 

Hubungan antara Nilai-nilai Syarī’aḥ dengan CSR 

Sumber: Modifikasi dari Buchari Alma (2014) hal. 405 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Konsep dari perbankan Syarī‟aḥ itu sendiri adalah mengharuskan 

bank-bank Syarī‟aḥ memberikan pelayanan sosial baik melalui qarḍ 

(pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. Disamping itu juga, konsep perbankan Islam juga 

mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran-peran penting di 

dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan 

kontribusi bagi kesejahterahan sosial. 

Hasil dari Pemahaman 

Akidah, Syāri‟aḥ, 

Akhlaq, Harta adalah 

Milik Allah Swt. 

CSR 

Amal 

CSR 

Corporate Social 

Responsibility 

Pemberian 

Perusahaan 

Kedermawanan 

Soaial 

Relasi 

Kemasyarakatan 

Perusahaan 

Pengembangan 

Masyarakat 
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Pelayanan dalam perbankan Syarī‟aḥ tidak hanya terfokus pada 

jasa-jasa perbankan ataupun instrumen investasi. Namun perbankan 

Syarī‟aḥ mempunyai layanan sosial kemasyarakatan. Yang mana 

penggunannya diantaranya: 

a. Dana Al-qarḍ dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk kegiatan 

sosial. 

b. Dana Al-qarḍ harus disalurkan kepada yang berhak sesuai Syarî‟ah. 

c. Al-qarḍul Hasan. Pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu 

keistimewaan bank Syarî‟ah. Pinjaman lunak ini diberikan hanya 

kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau 

tidak mampu. 

d. Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya 

tanpa memberikan bagian laba yang diperolehnya kepada bank. 

Pinjaman ini dapat dipergunakan untuk maslah konsumsi atau untuk 

melakukan usaha (produktif). 

e. Dalam memberi pinjaman di atas, bank syariat dapat meminta 

jaminan kepada debitur, karena jaminan itu dibutuhkan untuk 

mengamankan dana yang dititipkan sebagai amanah, baik berupa 

giro dan berbagai bentuk simpanan lainnya. 

Jadi dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dana 

pelayanan sosial pada perbankan syarī‟aḥ terdapat dua metode yang 

pertama dana pelayanan sosial yang diwajibkan oleh pemerintah atas 

dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 
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Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Mengenai Tanggung  Jawab Sosial 

dan Lingkungan yang mengatur bahwa perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan 

kedua yang lebih menarik yaitu tentang Fatwa Dewan Majelis Ulama 

Indonesia yang diperjelas dengan adanya fatwa dewan Syarī‟aḥ  nasional 

MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qarḍ, bahwa al-qarḍ adalah 

salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh 

LKS. 

d. Landasan Syari’ah Corporate Social Responsibility (CSR) 

Islam memerintahkan umat manusia sebagai khalifah agar 

mempunyai tanggung jawab dalam segala aspek kehidupannya, baik 

secara individu maupun dalam berorganisasi. Hendaknya setiap 

perusahaan atau organisasi memiliki etika dalam berbisnis dan CSR 

merupakan suatu etika bisnis yang dimana merupakan bentuk tanggung 

jawab perusahaan kepada lingkungan sosial. 

Pandangan Islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang 

dikeluarkan dari pendapatan yang jauh pada kewajiban zakat, infak 

ataupun sedekah. Sebagiamana yang tercantum dalam Al-qur‟an dalam 

Surah al-Hadid [57]:7 
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Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 

sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya.
45

 Maka orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala 

yang besar. (Q.S al-Hadid [57]:7) 
 

Ayat diatas menerangkan bahwa manusia yang berusaha dan 

memiliki harta yang cukup banyak hendaklah memberikan sebagian 

hartanya untuk orang lain, dengan adanya keyakinan dan pemahaman 

bahwa harta yang diraih oleh manusia semata-mata hanyalah milik Allah. 

Diantara harta tersebut terdapat hak dari fakir dan miskin serta anak-anak 

yatim.  

Islam juga menganjurkan manusia atau pelaku organisasi 

bertanggungjawab tapi juga secara sikap dan sifat seperti adil terhadap  

karyawannya dari segi pemberian upah, memperlakukan secara arif tidak 

semena-mena, memberikan suatu penghargaan atau bonus bagi karyawan 

yang berprestasi.
46

  

 

e. Proporsi Keuntungan Perusahaan dan Besarnya Anggaran CSR 

Jurnal Ahmad dakhoir, menyebutkan bahwa bentuk perusahaan 

berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran 

CSR, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
45

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. 

hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah 

menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. 
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1. Perusahaan minimalais yaitu perusahaan yang memiliki  profit dan 

anggaran CSR yang rendah. Model seperti ini biasanya terjadi pada 

perusahaan-perusahaan kecil. 

2. Perusahaan ekonomis yaitu perusahaan yang memiliki profit tinggi 

namun anggaran CSR-nya rendah. 

3. Perusahaan humanis yaitu perusahaan yang profit rendah namun pos 

anggaran CSR relatife. 

4. Perusahaan reformis yaitu perusahaan yang profit dan anggaran CSR 

yang tinggi. Untuk proporsi jenis ini ada maksud tertentu. CSR bukan 

lagi sebagai kewajiban tetapi ada peluang, biasanya dibarengi dengan 

pemasaran.  

Selanjutnya dilihat dari tujuan CSR perusahaan, apakah sekedar 

CSR untuk melaksanakan perintah UU atau hanya sebagai alat promosi 

atau  semata-mata untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, 

perusahaan dibagi menjadi: 

a)  Perushaan pasif, yaitu perusahaan yang menerapkan CSR tanpa 

tujuan yang jeals. Bukan untuk promosi, bukan juga untuk 

pemberdayaan. CSR CSR hanya sekedar menjalankan perintah 

UU. 

b)    Perusahan imprensif, yaitu perusahaan yang lebih mengutamakan 

promosi ketimbang CSR itu sendiri. Pada konteks ini CSR sebagai 

tebar pesona. 
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c) Perusahaan agresif, yaitu perusahaan yang lebih menonjolkan 

pemberdayaan masyarakat ketimbang promosi. 

d) Perusahaan progresif, yaitu perusahaan yang CSR dan promosinya 

berjalan seimbang.
47

 

 

5. Maqāshid Al-Syarī’aḥ 

a. Pengertian Maqāshid Al-Syarī’aḥ 

Secara etimologi maqāshid Al-Syarī‟aḥ terdiri dari dua kata, yakni 

maqâshid dan Syarī‟aḥ. Maqâshid adalah bentuk jamak dari maqshūd 

yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun Syarī‟aḥ artinya jalan 

menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber 

kehidupan.
48

 

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian maqāshid Al-

Syarī‟aḥ adalah sebagai berikut.Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa 

maqāshid Al-Syarī‟aḥ adalah nilai-nilai dan sasaran syara yang tersirat 

dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai 

dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syarī‟aḥ, 

yang ditetapkan oleh Al-Syarī‟aḥ dalam setiap ketentuan hukum. 

Ekonomi islam membantu merealisasikan kesejahterahan manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang seirama dengan 

maqāshid Al-Syarī‟aḥ menurut as-shaitibi yaitu menjaga agama (li ḥifdz 
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al din), jiwa manusia (li ḥifdz al „akl), keturunan (li ḥifdz nasl) dan 

menjaga kekayaan (li ḥifdz al māl) tanpa mengekang kebasan individu.
49

  

 

b. Maksud dan tujuan Syarī’aḥ 

Menurut Ibn Qayyim al-Jaziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, 

Syarī‟aḥ adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan 

bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syarī‟aḥ merupakan 

keseluruhan keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Jadi, setiap 

aturan yang mengatasnamakan keadilan dan ketidakadilan, kedamaian 

dan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan 

kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti Syarī‟aḥ, meskipun hal 

ini diklaim sebagai suatu interprestasi yang benar. Jadi tujuan akhir dari 

Maqāshid Al-Syarī‟aḥ adalah mashlaḫah 

Maqāshid Al-Syarī‟aḥ bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk 

menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia 

harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada 

Allah.
50
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Intermedia, 2014, h. 33. 
50

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam...h. 43-44. 



46 
 

Bagan 3 

Pondasi Ekonomi Syarī’aḥ 

Sumber : Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam Prespektif Maqāshid Al-Syarī’aḥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kerangka Maqāshid Al-Syarī’aḥ 

 

Mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan 

akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan lima unsur pokok 

yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-qur‟an 

dan merupakan tujuan syarī‟aḥ (Maqāshid Al-Syarī‟aḥ). Kelima pokok 

tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan 

ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari dlarūriyah, yang 

Pondasi 

Ekonomi 

Islam 

 

3. Akhlak 

 

2. Syāri‟aḥ 

 

1.Akidah 

1. Ekonomi yang bersifat ilahiyah 

2. Ekonomi yang bersifat rabbaniyah 

1. Kaidah: 

أن يد ل ال احة باالشياء االصل يف االَََْا
ميهادليل ءيل حتر   

2. Segala aturan dalam ekonomi islam 

ditegakkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan menghindarkan 

kerusakan 

Menegakkan norma dan etika yang 

merupakan ruh ekonomi islam itu 

sendiri, dengan cara  

mentransformasikan etika 

transendental (etika yang bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Hadis) dalam 

segala aktivitas ekonomi. 
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apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa 

kerusakan bagi manusia. Dlarūriyah terbagi menjadi lima poin yang biasa 

dikenal dengan al-kulliyāt al-khamsah, yaitu : penjagaan terhadap agama 

(li ḥifdz al din)
51

, penjagaan terhadap jiwa manusia (li ḥifdz al „akl)
52

, 

penjagaan terdahap akal (li ḥifz al‟Aql) 
53

, penjagaan terhadap keturunan 

(li ḥifdz nasl)
54

 dan menjaga kekayaan (li ḥifdz al māl)
55

. 

Dlarūriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Ketika 

dlarūriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia akan hilang. Dan yang 

akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. 

Dlarūriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib 

untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan 

suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. 

Dlarūriyah menunjukan kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu 

ada dalam kehidupan manusia. Dlarūriyah di dalam syarī‟aḥ merupakan 

sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan ḥājiyah dan taḥsîniyah. 

Apabila Dlarūriyah tidak bisa terpenuhi, maka berakibat akan rusak dan 

cacatnya ḥājiyah dan taḥsîniyah. Tapi jika ḥājiyah dan taḥsîniyah tidak 

                                                           
51

Dalil tentang penjagaan terhadap agama bisa dilihat dalam Al-Qur‟an surat al-māiddah 

[5]: 3, asy-syūara [42]:13, al-Baqarah [2]: 256, al-Anbiýa‟ [21]:107-108, Luqmān [31]: 13, dan an-

Nisā‟ [4]:48. 
52

Dalil tentang penjagaan terhadap jiwa bisa dilihat di  dalamAl-Qur‟an surah al-Baqarah 

[2]: 178-179, al-An‟ām [6]: 151, al-Isrā [17]: 33, an-Nisā‟ [4]: 92-93, dan al-Māidah [5]:32. 
53

Dali tentang penjagaan terhadap akal bisa dilihat di dalam Al-Qur‟an surat at-Tîn [95]: 

4-6, al-baqarag [2]: 164, ar-Ra‟d [13]: 3-4, an-Nahl [16]: 10-12, an-Nah [16]: 66-69, ar-Rūm [30]: 

28, al-Ankabūt [29]:34-35, al-Baqarah [2]:219, dan al-Maidah [5]:90-91. 
54

Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan bisa dilihat di dalam Al-Qur‟an surat an-

Nisā‟ [4]: 3-4, an-Nisā [4]:22-24, al-Baqarah [2]:221, an-Nisā [4]:25, at-Talāq [65]:1-7, al-

Baqarah [2] 226-237, al-Ahzāb[33]: 49, an-Nūr [24]:30-31, al-Isrā [17]:32, dan an-Nūr [24]:2-9. 
55

Dalil penjagaan terhadap harta bisa dilihat di dalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah [2]: 

275-284, Ali Imrān [3]:130, al-Baqarah [2]: 188, an-Nisā‟ [4]: 29-32, an-Nisā [4] 2-6, al-Māidah 

[5]: 38-39, al-Hujarāt [49]:11-12, an-Nūr [24]: 27-29, dan an-Nūr [24]:12-19. 
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bisa terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya 

dlarūriyah. Jadi taḥsîniyah dijaga untuk membantu ḥājiyah, dan ḥājiya, 

dijaga untuk membatu dlarūriyah.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam...h. 65-66. 
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Bagan 4 

Kesejahteraan dalam Prespektif Maqāshid Al-Syarī’aḥ 

Sumber : Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam Prespektif Maqāshid Al-Syarī’aḥ 

 

Konsep Maqāshid Al-Syarī‟aḥ dan Al-mashlaḫah 

Al-Qur‟an dan Hadis 

Ushul fiqih 

Maqāshid Al-Syarī‟aḥ 

(Tujuan ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya) 

 

Menjaga al-Kulliyāt al-Khamsah 

(Penjagaan terhadap (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) Keturunan, (5) harta benda 

 

 

 

 

Hukum memenuhi kebutuhan dlarūriyah adalah wajib, karena ketidakaan kebutuhan ini 

akan membahayakan manusia. Penjagaan Maqāshid Al-Syarī‟aḥ 

Dimulai dari individu yang kemudian berpengaruh kepada keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

Setelah kebutuhan dlarūriyah terpenuhi, maka boleh memenuhi kebutuhan ḥājiyah-nya. 

Akan tetapi, apabila kebutuhan dlarūriyah belum  terpenuhi, maka tidak boleh 

mendahulukan kebutuhan ḥājiyah. Karena hal ini dapat membahayakan manusia. 

 

Setelah kebutuhan dlarūriyah dan ḥājiyah terpenuhi (dengan tetap mendahulukan 

kebutuhan dlarūriyah di atas ḥājiyah), maka boleh hukumnya memenuhi kebutuhan 

taḥsîniyah. Akan tetapi dengan berbagai persyaratan sebagai berikut: 

 

1. Menghindarkan diri dari budaya konsumerisme, yang dalam kaca mata Islam disebut 

dengan tabdzîr dan Isrāf. 

2. Tabdzîr (pembelanjaan yang dilarang dari segi kualitas), yaitu membelanjakan 

bara/jasa yang haram dan tidak bermanfaat (tidak efektif) 

3. Isrāf (pembelajaan yang dilarang dari segi kuantitas), yaitu membelanjakan 

brang/jasa yang halal akan tetapi jumlahnya berlebihan (tidak efesien). 

4. Sebelum membelanjakan harta untuk kebutuhan taḥsîniya, hendaknya dipastikan 

bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita, dalm artian apabila sudah wajib untuk 

mengeluarkan zakat, maka zakat harus didahulukan sebelum membelanjakan harta 

kebutuhan Taḥsîniyah. 

 

1. Individu 2. Keluarga 3. Masyarakat 4. Negara 
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C. Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti 

dapat di pahami bahwa Perbankan Syarī‟aḥ tidak hanya terfokus pada jasa-jasa 

perbankan ataupun instrumen investasi. Namun perbankan Syarī‟aḥ mempunyai 

layanan sosial kemasyarakatan. Perbankan Syarī‟aḥ melaksanakan fungsi sosial 

yang merupakan keistimewaan bank Syarī‟aḥ melalui aktivitas penghimpunan dan 

penyaluran dana sosial yang bersumber dari (zakat, infaq, sadaqah dan hibah) dan 

dana kebajikan (Al-qarḍ & Al-qarḍul hasan) yaitu pinjam meminjam dana tanpa 

imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman 

secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini 

disalurkan kepada kaum dhu‟afa dari segi ekonomi. Dan selain itu perbankan 

Syarī‟aḥ juga berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah melalui Undang-

undang yang telah di susun mengenai CSR pada perusahaan. Sehingga perbankan 

Syarī‟aḥ seharusnya melaksanakan dua mekanisme sekaligus dalam pengelolaan 

dan pelayanan sosial. Namun setelah melakukan obsevasi di Bank BNI Syarī‟aḥ 

cab. Palangka Raya ternyata peneliti tidak menemukan produk Al-qarḍ & Al-

qarḍul hasan. Sehingga peneliti hanya melakukan fokus penelitian pada 

pengelolaan dana CSR. Untuk lebih mudahnya, maka peneliti akan 

menggambarkan rumusan masalah dalam bentuk peta pikian (mind map) sebagai 

berikut: 

 

 

 



51 
 

Bagan 5 

Peta Pemikiran (Mind Map) Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dibuat oleh peneliti 

Perbankan syariah tidak hanya 

terfokus pada jasa-jasa 

perbankan/instrumen investasi. Hal 

ini perbedaan mendasar dari 

perbankan konvensional.  

Manajemen BNI Syariah Kc. 

Palangkaraya dalam tanggungjawab 

perusahaan terhadap 

masyarakat/lingkungan (CSR) 

Dapatkah masyarakat dan/ 

lingkungan sekitar BNI Syariah 

Kc. Palangka Raya yang 

membutuhkan bantuan merasakan 

CSR dari BNI Kc. Palangka Raya 

1. Al-qarḍ 

2. Al-qarḍ Hasan 

3. Coorporate Social 

Responsibilty (CSR) 

1. Al-qarḍ  

2. Al-qarḍ Hasan 

Tidak terdapat produk 

tersebut di BNI 

Syariah Kc. Palangka 

Raya. Sehingga tidak 

dapat diteliti. 

Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana manajemen penggunaan dana CSR pada BNI Syāri‟aḥ Cab. Palangka 

Raya? 

2. Bagaimana penyaluran dana CSR di  BNI Syarī‟aḥ  Cabang Palangka Raya prespektif  

UU-RI No. 40 Tahun 2007? 

 

 


