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INTISARI 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)  merupakan upaya perusahaan 

untuk meningkatkan reputasi perusahaan dengan menghadirkannya sebagai tindakan 

manusiawi, penuh kebajikan dan bertanggung jawab secara sosial. Apabila 

perusahaan memperhatikan isu tentang kepedulian lingkungan dan sosial, maka akan 

mempengaruhi reputasi perusahaan, sehingga investor tertarik melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut. Bank syariah sebagai lembaga intermediasry keuangan 

diharapkan dapat menampilkan lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. 

Baik buruknya bank syariah dapat diketahui dari kinerja keuangannya yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan explanatory research. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

sampling. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan metode 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic corporate social 

responsibility terhadap reputasi perusahaan, ROE, GPM dan NPM yang mempunyai 

model fit atau baik karena nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat digunakan untuk 

memprediksi penelitian selanjutnya. Akan tetapi untuk pengaruh Islamic corporate 

social responsibility terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA justru 

tidak mempunyai model yang fit atau cukup baik. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

o Kekuatan paling besar yang dapat dilakukan seseorang untuk 
mengubah dunia adalah dengan mengubah sudut pandang kita 
secara positif terhadap alam semesta dan sesama manusia serta 
kemudian mempraktekkannya. 

o Segala sesuatu akan selalu menjadi yang terbaik jika kita selalu 
mengambil yang terbaik akan segala sesuatu yang terjadi. 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

• Kedua orang tua tercinta yang tak henti-hentinya mendukung dan berdoa demi 

keberhasilanku. 

• Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah sangat berjasa dalam mendidik dan 

membimbing. 

• Sahabat – sahabatku yang selalu memberiku semangat dan bantuan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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