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ABSTRAK 

Jihan Fatimah Az-Zahra, NIM. 1720610027, “Penilaian Kinerja 

Keuangan dan Sosial Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI) (Studi 

Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 

2016-2020).” 

Penilaian kinerja keuangan dan sosial yang dilakukan di entitas syariah 

sebagian besar masih menggunakan alat ukur konvensional dimana dalam 

prakteknya banyak kelemahan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk 

mengukur penilaian kinerja keuangan dan sosial yang bersumber pada prinsip 

syariah agar terdapat alat ukur bagi entitas syariah yang sesuai dengan tujuan 

syariah (maqashid syariah). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

bagaimanakah kinerja keuangan dan sosial berdasarkan Sharia Maqashid Index 

(SMI) pada perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2016-2020? 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan yang 

terdaftar di JII pada periode tahun 2016-2020. Objek atau sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini telah diseleksi berdasarkan kriteria yang telah 

penulis tetapkan, didapatkan tiga perusahaan yang memenuhi syarat yaitu PT. 
Aneka Tambang Tbk, PT. Bukit Asam Tbk, dan PT. United Tractors Tbk. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

kuantitatif dengan menggunakan dengan menggunakan metode pengambilan 

keputusan berdasarkan kriteria tertentu atau disebut dengan MADM (Multiple 

Attribute Decision Making) dan menggunakan perhitungan Simple Additive 

Weighting (SAW) dengan cara melakukan pembobotan dan penentuan peringkat. 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti yaitu berdasarkan konsep 

maqashid syariah melalui pengungkapan kinerja keuangan dan sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di JII, diketahui bahwa ketiga 

perusahaan yang diteliti yaitu PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Bukit Asam Tbk, 

dan PT. United Tractors Tbk. belum memiliki kinerja keuangan dan sosial yang 

baik karena pencapaiannya masih di bawah rata-rata. Diantara ketiga perusahaan 

tersebut, yang memiliki kinerja keuangan dan sosial yang paling baik yaitu PT. 
Aneka Tambang Tbk. dengan skor akhir 35,53%, kemudian diikuti oleh PT. 

Bukit Asam Tbk. sebesar 33,86%, dan terakhir ditempati oleh PT. United Tractor 

Tbk. sebesar 28,15%. Rendahnya nilai pencapaian yang diperoleh pada ketiga 

perusahaan tersebut ada pada aspek nilai wealth dimana ketiga perusahaan 

tersebut belum melakukan maupun mengungkapkan beberapa indikator seperti 

fair retuns, struktur pendanaan, dan rasio kerugian dalam laporan keuangan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan sosial 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks JII masih tergolong rendah. 
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