58
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Volume 14, No. 1, April, 2018, p. 58-68
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ABSTRACT
This study aims to develop a new approach to evaluate social performance by adding several variables, that an aspect
of the achievement of sharia objectives (Maqasid al-Shariah) and to know how company social performance using the
developed approach. Social performance in concept of Islam has a difference when compared with social performance
in general because it embracing the taqwa in every aspect, where the company assumes their role as servants and
khalifah of Allah Based on this difference of meaning is required assessment or evaluation of the performance of
Islamic institutions Different from the performance evaluation in general to realize the aspirations of Islamic moral
economy. This research method uses descriptive quantitative. Quantitative is used to calculate each ratio and this
descriptive research to explain Maqasid Shariah index developed. This study uses the purpose of Maqasid Shariah as
research variable. The objectives of the Maqasid Shariah are safeguarding of value of human life, safeguarding of
human self, safeguarding of value of social and safeguarding of value of the physical environment. Calculation method
using Simple Additive Weighted and Structural Equation Modelling. The results of this study are the index to evaluate
the company social performance based on Maqasid Shariah value and based on the measurement using Maqasid
Shariah index, company social performance in this study below average value. In this research PT. Timah occupies
the best social performance of all companies studied followed by PT. Jasa Marga in the lowest.
Keywords: Maqashid al-Syari’ah, Islamic Moral Economy, Social Performance, SAW (Simple Additive
Weighting), SEM (Structural Equation Modelling).

INDEKS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI ALAT MENGEVALUASI KINERJA
SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan baru untuk mengevaluasi kinerja sosial dengan
menambahkan beberapa variabel yaitu aspek pencapaian Maqashid al-Syari’ah serta mengetahui seberapa baik
kinerja sosial perusahaan. Kinerja sosial dalam konsep islam memiliki perbedaan makna bila dibandingkan dengan
kinerja sosial pada umumnya karena mencakup makna yang lebih luas karena menerapkan nilai ketaqwaan dalam
setiap aspeknya, dimana perusahaan mengasumsikan perannya mereka sebagai hamba dan khalifah Allah
Perbedaan makna ini diperlukan penilaian atau evaluasi kinerja lembaga Islam yang berbeda dari evaluasi kinerja
pada umumnya untuk mewujudkan aspirasi dari ekonomi moral Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah
kuantitatif deskriptif. Kuantitatif digunakan untuk menghitung masing-masing rasio dan Penelitian deskriptif ini untuk
menjelaskan maqashid syariah index yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan tujuan dari maqashid syariah
sebagai variabel penelitian. Tujuan – tujuan maqashid syariah tersebut yaitu penjagaan
nilai kehidupan manusia, penjagaan nilai diri manusia, penjagaan nilai sosial dan penjagaan nilai fisik lingkungan.
Metode perhitungan menggunakan Simple Additive Weighting dan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian
ini menghasilkan indeks baru untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dengan berlandaskan maqashid syariah
dan berdasarkan pengukuran menggunakan maqashid syariah indeks, kinerja sosial perusahaan yang diteliti belum
ada kinerja perusahaan dengan nilai di atas rata-rata. Pada penelitian ini PT.Timah menempati kinerja sosial yang
paling baik dari seluruh perusahaan yang diteliti diikuti oleh PT. PT.Jasa Marga diurutan paling akhir..
Kata-kata Kunci: Maqashid al-Syari’ah, Ekonomi Moral Islam, Kinerja Sosial, SAW (Simple Additive Weighting),
SEM ( Structural Equation Model)
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PENDAHULUAN

pemangku kepentingannya, seperti konsumen,

Ghazali (Mehmet Asutay, 2015) mendefinisikan

pemegang saham, karyawan, masyarakat dalam

Maqasid Syariah sebagai tujuan - tujuan Islam

segala aspek operasional perusahaan yang harus

dimana

mencakup

untuk

mencapai

peningkatkan

aspek

ekonomi,

sosial,

dan

kesejahteraan rakyat melalui pengamanan iman

lingkungan. Oleh karena itu, kinerja sosial

mereka (din), diri mereka (nafs), kecerdasan

dikaitkan dengan "pembangunan berkelanjutan",

mereka ('aql), keturunan mereka (nas), dan

dimana suatu organisasi/ perusahaan dalam

kekayaan

melaksanakan

mereka.

Perbedaan

penilaian

aktivitasnya

komitmen

produk Islam atau Syariah mempunyai perbedaan

ekonomi melalui kinerja sosial yang perusahaan

tanggung

lakukan.

bila

dibanding

produk

konvensional.
Dusuki

membantu

memiliki

kesesuaian pencapaian ini menjelaskan bahwa

jawab

untuk

harus

pembangunan

Konsep kinerja sosial dalam Islam selain
(Dusuki,

2007)

dalam

yang telah dipaparkan diatas mengharuskan

menjelaskan

bahwa

maqasid

lembaga keuangan penambahan aspek rohani,

syariah dan konsep maslahah adalah variabel

sebab dalam Islam merupakan sebuah sistem

utama dalam pelaksanaan kinerja sosial di sektor

sosial dalam pembagian kekayaan berdasarkan

syariah. Penelitian yang beliau lakukan mencoba

kepada cara hidup dan hubungan kemanusiaan

mengukur kinerja sektor perbankan syariah

yang terjalin antara sesama umat Islam, dan juga

melalui aspek syariah dan profitabilitas bank

antara umat Islam dengan golongan bukan Islam

syariah. Pengukuran Maqashid Syariah yang ini

(Hablun

mencakup seluruh pelaksanaan yang dilakukan

penelitian kinerja sosial lembaga keuangan

lembaga keuangan islam yang beliau teliti, tidak

berlandaskan Islam secara bertahap bergerak

hanya terbatas dengan kinerja keuangan seperti

menjauh dari proposisi nilai serta orientasi

halnya pendekatan terdahulu yang diterapkan

keuangan Islam telah berubah dan mulai

pada keuangan konvensional. Perbedaan inilah

menyimpang sehingga mengorbankan aspirasi

yang seharusnya diaplikasikan saat ini dalam

ekonomi moral yang melandasinya. (Asutay,

mengukur kinerja sosial, sebab kinerja sosial

2012). Keuangan Islam saat ini dinilai meniru

pada lembaga syariah dinilai lebih besar

keuangan konvensional dalam segi praktek dan

tanggung jawabnya terlebih harus merujuk pada

produk yang dikeluarkan sehingga mengabaikan

tujuan maqasid alsyari'ah.

'substansi' atau fungsi sosial sebagaimana

penelitiannya

Kinerja Sosial merupakan suatu konsep
dimana suatu organisasi khususnya perusahaan
memiliki tanggung jawab terhadap seluruh

Min

al-Nas).

Menurut

beberapa

tercantum dalam maqashid syariah.
Penelitian untuk mengevaluasi kinerja
lembaga

keuangan

islam

dengan
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menggunakan pendekatan maqashid syariah

dua bank yang diuji masih banyak yang perlu

pertama kali dikembangankan oleh Mustafa

diperbaiki dan dilakukan evaluasi terutama

Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan

dalam hal kualitas dan tingkat pengungkapan

Fauziah MD Taib (Mohammed, 2008). Mereka

terutama pada aspek sosial lembaga keuangan

mengembangkan sebuah pengukuran kinerja

yang diteliti. Penelitian mengenai pengembangan

dengan berorientasi pada maqashid syariah.

pengukuran

Penelitian yang dikembangkan oleh Mustafa

dijelaskan sebelumnya saat ini aplikasinya baru

Omar Mohammed dibagi dalam tiga tujuan

diterapkan

utama yaitu tahzib al fardi (mendidik manusia),

sektor perbankan sebagai sampel penelitiannya,

iqamah al adl (menegakan keadilan) dan jab al

dan instrumen keuangan islam yang memiliki

mashlahah (kepentingan publik). Hasil penelitian

peranan penting bukan hanya sektor perbankan

ini telah menunjukkan variasi dalam kinerja bank

saja.

syariah yang dipilih. Penelitian mengungkapkan

Kinerja Sosial

bahwa tidak terdapat

maqashid

dan

syariah

yang

terfokus

telah

pada

bank syariah yang

Kinerja sosial (Dusuki, 2007) didefinisikan

mampu mewujudkan kinerja tinggi di tujuh rasio

sebagai kegiatan perusahaan di luar kegiatan

kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank

mencari keuntungan, seperti kegiatan melindungi

syariah untuk belum konsisten dan fokus pada

lingkungan, merawat karyawan, berbuat etis

tujuan syariah. Selain hal tersebut peneliti

dalam kegiatan perdagangan, dan keterlibatan

mengusulkan bank syariah untuk kembali

dalam

meninjau kembali tujuan mereka setelah tiga

Masalah ekonomi sosial yang semakin tinggi

dekade beroperasi.

disebabkan oleh globalisasi saat ini menimbulkan

pembangunan

masyarakat

setempat.

Evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan

pertanyaan – pertanyaan baru terutama harapan

Hameed (Hameed, 2004). Hameed membentuk

mengenai bagaimana perusahaan mengelola

metode untuk mengukur pencapaian perusahaan

perusahaannya dan bertanggung jawab sosial.

dengan melihat seberapa pencapaian perusahaan

Masalah ini sebagai akibat pandangan yang

atas

berakar dari kepentingan individualisme sekuler

target-target

Menurutnya

yang

sebuah

disusun

diawal.

pencapaian

tujuan

merupakan bagian penting yang dapat dijadikan

dan

hedonistik

yang

saat

ini

mendasari

pandangan dunia

kontrol pengukuran dimana dengan pencapaian
tujuan akan membantu perusahaan memperbaiki

Maqashid Syariah

kinerjanya

Constructing Maqasid al-Shari'ah Index

untuk

merumuskan

strategi

perusahaan untuk masa depan perusahaan. Hasil

Mohammed (2008) melakukan penelitian

dari penelitian Hameed ini didapat bahwa kinerja

berdasarkan Abu Zaharah ini konsep maqasid al-
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syari'ah. Mereka menggunakan metode Sekaran
untuk

mengkonversi

tujuan

syariah

Indeks Pengungkapan Keislaman

ke

Hameed (2004) memberikan kontribusi

pengukuran kinerja, di mana tujuan tersebut

dalam

diterjemahkan ke dalam beberapa dimensi dan

GCG, ketaatan sosial dan ukuran lingkungan.

kemudian diukur melalui unsurunsur yang telah

Penilaian memggunakan tiga indikator kualitatif

dikumpulkan

data.

sebagaimana pada tabel di atas. Kemudian,

Indeks dimensi maqasid pada gambar di bawah.

mereka atribut bobot sesuai untuk menghitung

Mohammed

rasio

indeks keseluruhan pengungkapan (50%, 30%

berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang

dan 20%). (Hameed, 2004) Selain itu, Hameed

disebarkan kepada para ahli syariah dari Timur

juga melakukan analisis rasio keuangan selain

Tengah dan Malaysia. Dalam studi mereka, tujuh

analisis pengungkapan Indeks. Beberapa rasio

dari sepuluh rasio dari pertama dan tujuan ketiga

pada

dilakukan untuk menilai enam Bank Islam di

digunakan

seluruh 6 periode tahun: 2000- 2005. Tiga rasio

(Mohammed, 2008), yaitu proporsi pendapatan

dalam tujuan kedua tidak bisa diimplementasikan

halal, nisbah bagi hasil dan kinerja zakat.

dalam

penggungkapkan

membangun

bobot

dan

kerangka

penelitian

penelitian

ini

dalam

termasuk
penelitian

ini

rasio

dari

yang

Mohammed

dalam studi mereka.
Tabel Kerangka Maqashid Index Mohammed

Sumber : Asutay dan Harningtyas (2015)
Ethical Identity Index
Haniffa

dan

Hudaib

(2007)

mendefinisikanmya dalam Ethical ldentity Index
INDEKS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI ALAT MENGEVALUASI KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI
JAKARTA ISLAMIC INDEX
(ULFAH NURUL FAUZIAH, KRISTIANINGSIH)

62
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Volume 14, No. 1, April, 2018, p. 58-68

(EII)

dengan

menyajikan

Indeks

untuk

Penentuan Perusahaan BUMN sebagai sampel

mengidentifikasi dimensi dan elemen dalam

penelitian

penelitian mereka. Perlu dicatat bahwa Haniffa

perusahaan BUMN pada UU No 19 Tahun 2003

dan Hudaib (2007) menilai tujuh Bank Islam di

yang hampir serupa dengan tujuan maqashid

seluruh wilayah Arab untuk periode 2002-2004.

syariah

Pendekatan

dichotomous

perekonomian nasional dan memberikan manfaat

dimana diberikan skor satu untuk instrumen yang

umum berupa penyediaan barang jasa yang

diungkapkan dan tidak ada nilai jika tidak

kualitas tinggi serta mencukupi untuk keperluan

terrdapat pengungkapan serta tidak ada hukuman

kehidupan masyarakat banyak.

penilaian

adalah

dikarenakan

yaitu

kesesuaian

membantu

tujuan

perkembangan

yang diberikan ketika instrumen tidak relevan.
(Haniffa, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja

Sosial

Perusahaan

Berdasarkan

METODE

Indeks Maqashid Syariah.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah

Penilaian kinerja sosial menggunakan indeks

metode penelitian kuantitatif, pemilihan metode

maqashid syariah dikembangkan oleh Mehmet

kuantitatif karena data yang dipergunakan dalam

Asutay dan Astrid Fionna Harningtyas pada

penelitian ini berupa angka-angka dan analisis

tahun 2015. Perhitungan peringkat performa

menggunakan statistik. Selain bersifat penelitian

maqashid syariah dengan maqashid syariah

kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan

index menggunakan metode perhitungan Sampel

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini

Additive Weighted atau penjumlahan berbobot.

untuk menjelaskan rasio – rasio maqashid

Perhitungan ini menghasilkan nilai terbesar

syariah

diberi peringkat pertama, nilai terbesar kedua

index

pengumpulan

yang
data

digunakan.

yang

digunakan

Teknik
pada

diberi

peringkat

kedua

hasil

dan

seterusnya.

penelitian

didapatkan

penelitian ini menggunakan sumber sekunder,

Berdasarkan

yaitu data yang dipergunakan penulis tidak

peringkat kinerja sosial perusahaanberdasarkan

langsung diberikan oleh sumber asli karena data

Maqashid al-Syari’ah, peringkat pertama diraih

yang dipergunakan melalui orang lain atau

oleh PT. Timah, dan peringkat terakhir PT. Jasa

dokumen. (Sugiono, 2014).

Marga. Hasil

menunjukkan bahwa semua

Populasi yang pergunakan dalam penelitian

perusahaan belum melakukan pengungkapan

yaitu perusahaan yang memiliki saham syariah di

kinerja sosial yang sesuai dengan tujuan

Jakarta Islamic Index. Sedangkan sampel yang

Maqashid

digunakan yaitu seluruh perusahaan BUMN yang

pengungkapannya masih jauh dari 100% bahkan

memiliki saham di Daftar Efek Syariah.

belum ada performa perusahaan yang mencapai

Syariah

karena

nilai
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50%. Performa kinerja sosial perusahaan berkisar
39% sampai 47%.

Perusahaan dengan performa kurang baik
ditempati oleh PT. Jasa Marga apabila nilai

Hampir setiap perusahaan yang dianalisis

performanya dibandingkan dengan rata – rata

dan diteliti memiliki nilai penggungkapan yang

kinerja sosial perusahaan BUMN yang diteliti.

kurang baik disemua aspek yang teliti. Nilai

Pada dasarnya performa kinerja sosial PT. Jasa

penggungkapan

memuaskan

Marga memiliki nilai yang hampir sama dengan

tersebut diakibatkan oleh kurangnya perusahaan

perusahaan lain, namun PT. Jasa Marga

melakukan

yang

menempati nilai paling rendah untuk nilai

menjadi indikator penelitian terutama pada aspek

keturunan, Rendahnya nilai keturunan juga

wealth dan intellect. Hasil penelitian menunjukan

terjadi pada perusahaan lain yang diteliti.

yang

kurang

pengungkapkan

kegiatan

bahwa indeks maqashid syariah belum sesuai

Nilai menjaga intelektual manusia pada

apabila digunakan untuk mengukur kinerja sosial

dasarnya sangat penting dalam islam. Bahkan

sebuah perusahaan, karena apabila indeks

nilai menjaga intelektual (akal ) dalam islam

tersebut

nilai

menempati posisi kedua setelah menjaga agama

56%-70%.

(din). Menurut Ibn Ashur (2006), melindungi

performa

digunakan
yang

untuk

didapat

perbankan
sekitar

(Asutay, 2015).

akal manusia berarti melindungi manusia pikiran
manusia dari kerusakan. Apabila intelektual

Perfoma Kinerja Sosial Perusahaan

manusia tidak terjaga maka terjadi kerusakan

Rata – rata performa perusahaan yang

yang menyebabkan kerugian di masyarakat.

diteliti adalah 42,13%. Sehingga dapat dianggap

Selain itu menjaga intelektual sangat penting

bahwa kinerja perusahaan yang dilakukan oleh

dikarenakan pikiran adalah dasar dari semua

PT.Timah merupakan yang paling baik diantara

tindakan manusia. Sehingga tak salah jika islam

perusahaan BUMN lain yang diteliti. Bila dilihat

sangat

performa kinerja per indikator dari perusahaan

intelektual ini sangat penting bukan hanya untuk

Timah tidak ada performa yang menonjol paling

diri kita tapi juga untuk orang lain, karena bila

baik dan paling buruk dari setiap nilai yang harus

satu orang memiliki intelektual yang salah maka

dipenuhi namun perusahaan ini selalu memiliki

kesalahan tersebut akan menyebar ke intelektual

nilai yang konsisten di semua indikator yang

orang lain.

menekankan

poin

ini.

Penjagaan

diteliti. Namun sangat disayangkan perusahaan

Walaupun menjaga harta menempati poin

memiliki nilai wealth yang cukup rendah hal

ke 4 dalam maqashid syariah, poin ini juga sangat

tersebut mengartikan perusahaan belum cukup

penting. Melalui menjaga harta diharapkan harta

baik mendistribusikan harta perusahaan untuk

yang dimiliki saat ini tetap terjaga dari nilai

kepentingan sosial di internal perusahaan.

ketidakadilan saat ini. Memerataan harta adalah
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poin utama yang menjadi tujuan dari nilai ini

diartikan

sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan ekonomi.

pendirian perusahaan BUMN.

Memerataan kekayaan ini bisa berupa zakat,
shadaqa dan waqaf.

belum

terpenuhinya

tujuan

dari

Dari penelitian ini juga dapat diketahui
bahwa kinerja sosial dalam islam sangatlah

Nilai wealth berada dikisaran 0,4% dapat

penting, bukan hanya sebatas tanggung jawab

diartikan bahwa perusahaan – perusahaan belum

sebagai hamba Allah saja ataupun sebagai

melaksanakan

melakukan

indikatior yang menambah nilai perusahaan

pemerataan ekonomi, misalnya saja dalam

dimata masyarakat luas. Dalam Islam sendiri, hal

laporan yang dikeluarkan perusahaan belum

tersebut telah dijelaskan dalam Al Qur’an dan As

diungkapkan mengenai zakat, padahal zakat

Sunnah.

tugasnya

dalam

“Apakah mereka yang membagi-bagi

merupakan instrumen yang menyatakan nilai
penjagaan

kekayaan

ini

berjalan

dengan

rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara

baik.Selain itu zakat bisa menjadi sustainable

mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

development goals dimana apabila zakat dikelola

dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian

dengan baik dapat mengurangi ketidaksetaraan

mereka atas sebagian yang lain beberapa

dengan cara mendistribusikan kembali harta telah

derajat,

dimiliki perusahaan saluran saluran yang dapat

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat

membantu pembangunan berkelanjutan tidak

Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka

hanya mengenai kemiskinan tapi bisa kesaluran

kumpulkan.” (Az-Zukhruf: 32).

agar

sebagian

mereka

dapat

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan

kesehatan dan qualitas pendidikan.
Tujuan penjagaan nilai kekayaan apabila

oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya

dikaitkan dengan maksud dan tujuan pendirian

di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

perusahaan BUMN (BUMN, 2003) hampir sama

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-

yaitu memberikan kontribusi bagi perkembangan

tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan

perekonomian nasional, memberikan manfaat

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan

bagi kepentingan umum dengan menyediakan

Allah

barang maupun jasa dengan kualitas tinggi dan

Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan

cukup untuk memenuhi kepentingan hidup

hartaNya di jalan Allah, kemudian mereka tidak

masyarakat banyak serta ikut serta dalam

mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan

pembimbingan dan pemberian bantuan kepada

menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan

pengusaha

dan

tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka

masyarakat (BUMN, 2003). Tidak terpenuhinya

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak

nilai penjagaan kekayaan/ harta juga bisa

ada kekhawa-tiran terhadap mereka dan tidak

ekonomi

lemah,

koperasi,

Mahaluas

(karuniaNya)

lagi

Maha
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(pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah: 261-

Karya

262).

Marga. Pencapaiaan yang kurang baik tersebut

dan

PT.

Jasa

Dapat dipahami bahwa kinerja sosial

diakibatkan oleh pencapaian tujuan pencapaian

perusahaan yang berbass syariah memiliki

penjagaan harta dan penjagaan intelektual/ akal

tangung

pembangunan

yang hampir seluruh perusahaan pencapaiannya

masyarakat dan inilah yang membedakan dengan

kurang baik bahkan nilainya sangat kecil

kinerja sosial perusahaan pada umumnya dan hal

dibandingkan enam tujuan pencapaian lainnya.

jawab

lebih

bagi

ini juga membuktikan ada hal yang lebih utama
dibandingkan dengan nilai perusahaan dimata
masyarakat dan tanggung jawab pada pemrintah
atau peraturan semata.
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LAMPIRAN

Tabel Average Variance Extracted (AVE)
Tabel Cross Loading

Tabel Composite Reliability
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