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ABSTRACT 
The investors more appreciate to economic approach in their investments than the other aspect (like 

social and ethics, e.g.). This paper discusses about the screening criteria on Islamic ethical investments in 
Indonesia and their relation to the corporate status. McKenzie classified the ethical investment corporate as a 
commercial strategy and true ethical investment. This paper use McKenzie’s framework to analyze the 
corporate in Jakarta Islamic Index (JII). This paper finds the ethical investment in JII use as the business 
strategy than the ethical investment as basic to corporate.  
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A. Pendahuluan 

Etika bisnis muncul sejak bisnis itu sendiri dijalankan, sebagai respon terhadap 

praktek bisnis yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, ideologi dan norma-

norma  masyarakat. Hubungan etika dan ekonomi setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu:  

pertama, ekonomi menyediakan berbagai teori untuk individu dan termasuk pada teori bisnis 

yang berwawasan etika. Kedua, etika bisnis dan struktur internal organisasi saling terkait 

terutama dalam perencanaan perusahaan dan kerja. Ketiga, reputasi perusahaan pada perilaku 

etika berkaitan dengan pelanggan, mitra dan stakeholder, dan hal tersebut merupakan brand 

perusahaan. Aspek etika yang diimplementasikan oleh perusahaan dapat memberikan 

keuntungan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.   

Pada umumnya, para investor pasar modal menekankan kriteria ekonomik sebagai 

pertimbangan utama dalam berinvestasi, pada bagian lain apakah faktor-faktor non ekonomi 

saat ini juga menjadi pertimbangan para investor mengingat bahwa saat ini, masyarakat 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas sebagai bagian dari aktifitas 

bisnis mereka1. Tuntutan masyarakat tersebut disertai dengan munculnya kriteria dan 

                                                 
1Ian B. Lee, Efficiency and Ethics in the Debate About Shareholder Primacy (Toronto: University of Toronto 

Faculty of Law, 2005). http://ssrn.com/abstract=778765 



penilaian terhadap perusahaan yang dianggap lebih etis (ethical investment). Perusahaan yang 

menerapkan kriteria etika  dalam  aktifitas bisnis,  hubungan dengan stakeholders dan 

lingkungan perusahaan  dianggap mempunyai nilai lebih dibanding perusahaan yang 

mengabaikan aspek etika 2.  

Dalam dunia usaha, apakah perusahaan yang berwawasan etika mempunyai kinerja 

yang lebih baik dibanding perusahaan biasa? Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa 

perusahaan yang menjalankan etika bisnis mempunyai corporate governance yang lebih baik dan 

hal tersebut menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih tinggi dibanding perusahaan biasa. Di 

lain pihak corporate governance mempunyai hubungan dengan kinerja sehingga perusahaan 

dengan corporate governance yang tinggi mempunyai kinerja yang lebih baik. Perusahaan yang 

menerapkan hal tersebut dapat meningkatkan nilai penjualan, menurunkan biaya perusahaan3  

maupun nilai saham pada pasar sekunder4. Gambaran perusahaan yang mempunyai Corporate 

governance atau mengimplementasikan etika bisnis dapat menjadi pilihan dalam berinvestasi 

karena telah memiliki criteria yang menjadi nilai tambah. 

Kajian Ethical investment bukanlah fenomena baru dalam kajian bisnis dan investasi. 

Bisnis yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai sosial telah dijalankan oleh sekte Quakers pada 

abad 17. Sekte tersebut menolak seluruh aktifitas bisnis yang berkaitan dengan  jual beli 

perbudakan. Sikap penolakan tersebut  dikenal pada saat ini sebagai negative screening yang 

tidak dapat diterima sebagai ethical  investment 5. Pada awal abad 20, berbagai ajaran agama 

mewarnai aktifitas bisnis dengan memberikan pelarangan terhadap investasi alkohol, 

                                                 
2 Hamilton et al., Doing Well while Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Fund, 

1993. 
3
Jame A. Brickly et al., Business Ethics and Organizational Architecture, 2002 

4 Hamilton, Doing Well, 
5 Robert Haas, Robert Brady, dan Barbara Widstrand, “Screening Investment of Stakeholders: SRI in 

USA”, dalam Social Investment Forum, 2003 



perjudian dan tembakau yang sering disebut dengan “sin investment” 6 Demikian juga dengan 

aktifitas binis yang berkaitan dengan perang Vietnam dianggap sebagai aktifitas yang tidak 

beretika sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Demikian halnya dengan aktifitas 

bisnis yang berkaitan dengan negara Afrika Selatan yang menjalankan politik apartheid pada 

era 1980-an. Pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan bergerak pada tanggung jawab sosial 

perusahaan yang lebih luas seperti lingkungan, keselamatan kerja, produk hemat energi yang 

akhirnya dikenal sebagai positive screening. 7 

Ethical investment merupakan bentuk investasi yang memiliki karakteristik tersendiri 

karena mengaitkan dengan ajaran ataupun nilai-nilai tertentu. Beberapa kriteria yang 

dipergunakan dalam mengkatagorisasikan Ethical investment seperti, ajaran agama (Islam dan 

Katolik), jenis produk  tertentu (alkohol, tembakau), situasi politik tertentu (perang vietnam, 

politik apartheid di Afrika). Ethical investment secara umum mempunyai dua tipe screening yang 

bersifat positif dan negatif. Screening yang bersifat positif merupakan dukungan yang 

diberikan kepada perusahaan yang dianggap menjalankan aktifitas bisnisnya dengan 

memenuhi kriteria ethical investment. Perusahaan yang termasuk dalam kriteria tersebut seperti 

perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan, perusahaan yang minim polusi, perusahaan 

yang menerapkan persamaan dan keadilan, perusahaan yang memproduksi produk hemat 

energi dan memperhatikan sumber daya alam, perusahaan yang memperhatikan aspek 

keselamatan kerja dan lain-lain8. Perusahaan-perusahaan yang dikatagorikan sebagai screening 

negatif adalah perusahaan yang bergerak di bidang militer, perjudian, eksploitasi di dunia ke 

                                                 
6 M. Murningham, Corporation and Social Responsibility: A Historical Perspective, (New York: Henry Holt and 

Company, 1992). 
7 Haas, Robert, Robert  Brady, Barbara Widstrand, Screening Investment. 
8Maria Jesus–Torres Munoz, Maria AŁ ngeles Fernandez-Izquierdo and Maria Rosario Balaguer-Franch, 

“The social responsibility performance of ethical and solidarity funds: an approach to the case of Spain” dalam 
Business Ethics: A European Review.  Blackwell Publishing Ltd. Volume 13, Numbers 2/3, April/July 2004 



tiga, polusi, pornografi, tembakau, alkohol dan lain-lain 9. Perusahaan yang termasuk dalam 

screening negatif tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ethical investment walaupun peran 

tanggung jawab peruahaannya sangat signifikan seperti kasus pada Philip Moris (perusahaan 

berbahan dasar tembakau) 

Dalam ekonomi Islam, ethical investment merupakan syarat mendasar yang harus 

dipenuhi ketika seseorang akan melakukan aktifitas bisnis. Sifat bisnis dalam Islam harus 

halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Praktik bisnis dalam ajaran Islam 

secara otomatis bersifat halal karena hasrus sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. 

Berbagai praktek bisnis yang dilarang bersifat gharar , maysir, khamr, riba, jual beli dengan 

sistem panah, lemparan maupun yang pertama dipegang10. Pelarangan terhadap aktifitas 

bisnis tertentu dalam Islam menjadi persyaratan yang saat ini dikenal dengan kriteria kualitatif 

sebagai negative screening. Positive screening dalam sejarah ekonomi klasik Islam ditujukan pada 

profesi pedagang dengan menempatkan para pelaku pada tempat yang terhormat pada hari 

akhir nanti (HR. Tirmizi ).  

Ethical Screening merupakan kriteria yang dipergunakan untuk membedakan antara 

perusahaan yang berlandaskan kriteria tertentu dengan perusahaan biasa. Kriteria tersebut 

didasarkan pada beberapa faktor, seperti ajaran agama, produk perusahaan, hubungan 

dengan lingkungan, aktifitas politik maupun hal-hal yang dikaitkan dengan kepentingan 

masyarakat secara umum. Di berbagai negara mempunyai kriteria etis berbeda dengan negara 

lain tergantung dari isu yang dikembangkan oleh masyarakat serta para pemerhati peran 

perusahaan.  

                                                 
9 Ibid. 
10Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam I ( Cairo: an-Nahdah al-Misriyah, 1957). 



Kriteria syari’ah11 memberikan informasi kepada investor tertentu atau yang loyal 

kepada ekonomi Islam bahwa saham-saham yang listing merupakan saham yang berlabel 

halal. Tahapan-tahapan kriteria tersebut akan dilakukan kembali pada setiap enam bulan 

sekali dengan melakukan monitoring dan perubahan jenis usaha emiten. Atribut halal 

tersebut dapat memberikan rasa tenang karena sesuai dengan ajaran agama bagi investor 

loyalis. Listing yang dilakukan oleh JII merupakan pasar tersendiri dengan berbagai 

“keunggulan” yang ditawarkan. Saham-saham di JII di satu sisi merupakan saham yang 

diperdagangkan sebagaimana saham biasa, tetapi di lain pihak saham tersebut merupakan 

“ethical investment” karena telah memenuhi beberapa kriteria ekonomi Islam. 

Ethical investment diartikan telah memenuhi beberapa kriteria baik prinsip ekonomi 

Islam maupun kriteria saham biasa seperti syarat transaksi. Ethical investment dapat juga 

dihubungkan dengan teori corporate governance, karena perusahaan perusahaan yang listing 

merupakan perusahaan dengan Corporate Governance yang lebih baik dibanding lainnya. 

Kriteria ini tentunya merupakan kriteria universal yang berlaku pada saham biasa maupun 

saham JII. 

 

B. Ethical Screening pada Ethical Investment 

Kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh ethical investment merupakan filter bagi 

perusahaan-perusahaan sebelum dikelompokkan pada perusahaan ethical investment. Kriteria 

tersebut merupakan pandangan pihak eksternal atau masyarakat umum yang telah kritis dan 

                                                 
11Kriteria syari’ah adalah (1) Emiten tidak menjalankan usaha perjudian/permainan yang tergolong 

judi dan perdagangan yang dilarang, (2) Emiten bukan merupakan lembaga keuangan konvensional, (3) Emiten 
tidak memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan makanan dan minuman haram, (4) Emiten bukan 
usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat 
mudarat.Syarat berikutnya adalah saham telah tercatat lebih dari tiga bulan dan memiliki rasio kewajiban 
terhadap aktiva maksimal sebesar 90% dan memilih 60 saham berdasar rata-rata kapitalisasi terbesar selama satu 
tahun terakhir. Tahapan terakhir adalah memilih 30 saham berdasarkan urutan tingkat likuiditas rata-rata nilai 
perdagangan regular selama satu tahun terakhir.  



memperhatikan peran perusahaan tersebut.12 Perkembangan ethical investment diberbagai 

negara telah mendapat respon oleh kalangan investor yang mulai memperhatikan aspek etika 

dalam dunia bisnis. Beberapa kajian meneliti para investor yang berinvestasi di ethical 

investment, di Amerika, ethical investor dipengaruhi oleh jender dan tingkat pendidikan, demikian 

juga di Australia, ethical investor adalah investor yang berpendidikan tinggi, wanita dan investor 

dari kalangan muda13  dan penelitian lain menunjukan bahwa ethical investor lebih dipengaruhi 

oleh kondisi psikologis investor terhadap ethical investment serta kinerja perusahaan perusahaan 

sosial tersebut. 

Ethical criteria merupakan nilai-nilai sosial, lingkungan dan keagamaan yang 

berkembang di masyarakat dan dikaitkan dengan praktek bisnis oleh beberapa perusahaan. 

Praktek perusahaan diklasifikasikan pada nilai-nilai yang dianggap mendukung dan sesuai 

nilai-nilai sosial, lingkungan, agama maupun norma masyarakat dan perusahaan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dua kriteria besar yang berkaiatan dengan ethical 

screening, yaitu positive screening dan negative screening. Positive screening merupakan kriteria yang 

diberikan kepada perusahaan yang melakukan aktifitas dan mendukung nilai-nilai positif 

seperti, perusahaan yang memperhatikan lingkungan, membuat produk hemat energi, 

keselamatan kerja dan lainnya. Perusahaan yang bergerak di bidang tersebut mendapatkan 

dukungan masyarakat dan diharapakan banyak masyarakat yang melakukan investasi 

terhadap perusahaan tersebut14.  Negative Screening dipergunakan untuk mengeluarkan 

perusahaan dari kelompok ethical investment karena aktifitas perusahaan tersebut bertentangan 

dengan nilai-nilai yang dipersyaratkan. Produk-produk yang dianggap tidak sesuai dengan 

                                                 
12 Sirkku Hellsten, Chris Mallin, “Are ‘Ethical’ or ‘Socially Responsible’ Investments Socially 

Responsible?”, dalam Journal of Business Ethics (2006) 66: 393–406 
13 Grant Michelson, Nick Wailes, Sandra van der Laan, dan Geoff Frost, “Ethical Investment Processes 

and Outcomes”, dalam Journal of Business Ethics 52: 1-10, 2004. 
14Maria Jesus –Torres Munoz, Maria AŁ ngeles Fernandez-Izquierdo and Maria Rosario Balaguer-

Franch, (2004),  The social Responsibility. 



nilai-nilai ethical investment adalah; tembakau, alkohol, pornogografi, upah yang rendah dan 

lainnya 15. 

Beberapa contoh kriteria  yang menjadi persyaratan ethical investment adalah sebagai 

berikut:    

1. Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI)16 

a.  Kriteria Kualitatif, hal-hal yang dilarang dalam investasi adalah: 

(1) Perusahaan yang menghasilkan, menjual dan mendistribusi minuman  alkohol 
dan produk lainnya. 

(2) Perusahaan yang menghasilkan, menjual dan mendistribusi atau penyembelihan 
babi dan produk turunannya. 

(3) Perusahaan yang aktifitas utama adalah bisnis hiburan 

(4) Perusahaan yang berkaitan dengan pornografi dalam berbagai bentuk 
(5) Perusahaan senjata 

(6) Perusahaan tembakau dan produk turunannya 
(7)    Perusahaan aborsi 
(8)    Perusahaan kloning manusia 

(9)    Perusahaan yang buruk dan merusak lingkungan 

(10) Perusahaan dengan keadaan karyawan yang buruk. 
(11) Perbankan, asuransi dan lembaga keuangan konvensional 
(12) Perusahaan berbagai pendapatan non halal (impure) yang melebihi 5% dari 

keuntungan. 
Kriteria di atas ada yang mudah untuk dilakukan pengawasan tetapi ada yang sulit, 
seperti perusahaan multinasional yang mayoritas melakukan impure activity. 

 

b. Kriteria Kuantitatif   

Kriteria kualitatif dipadukan dengan kriteria yang bersifat kuantitatif untuk 

memastikan pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan ketentuan syari’ah. Topik 

tersebut menjadi perdebatan pada awal pembiayaan investasi Islam dan telah 

diaplikasikan secara meluas pada berbagai macam investasi. Pembentukan Dow Jones 

Islamic Market Index (DJIM) pada tahun 1999 merupakan aplikasi investasi yang 

                                                 
15Beberapa tulisan meneliti kriteria-kriteria pada ethical investment seperti yang dilakukan oleh Jolly, 

1993; Kurtz, 2005; Hemley, 2005; DSN, 2005; Nathif, 2005. 
16Rushdi Siddiqui, “Islamic Indexes: The DJIM Framework” dalam Suhail Jaffer, ed. Islamic Asset 

Management (UK: Euromoney books, 2004) 



sekarang diadopsi banyak manajer dari basis produk saham yang islami. Kriteria 

perusahaan yang listing pada DJIM: 

Financial Ratio Kriteria 
Hutang total Total hutang dalam 12 bulan rata-rata kapitalisasi pasar 

lebih besar atau sama dengan  33% 
Cash dan keperluan         Di luar perusahaan, jika jumlah cash dan kepentingan 

penunjang saham dalam 12 bulan, rata-rata kapitalisasi     
pasar lebih besar atau sama dengan 33% 

Rekening penerimaan Di luar perusahaan jika rekening penerimanaan lebih   besar 
atau sama dengan 45% 

 

2. Jolly (1993)17 

1.  General rejection principle refers to not investing in companies or sectors whose 
activities conflict with society’s moral requirements (e.g. drug trafficking, child 
pornography). 

2. Controversial issues principle, when an investment goes against the moral 
requirements of an important social group, the fund must identify dan exclude these 
investments (e.g. nuclear energy, tobacco, the arms trade). 

3.  Prudence principle refers to the fact that all aspects of companies must be evaluated 
so that all their relevant results – on the environment, on people – can be identified. 

4.  Negligence principle refers to the fact that ethical fund managers must pay attention 
to all the consequences of their decisions. Ignorance cannot be used as an excuse. 

 
3. Llyod Kurtz (2005)18 

Social Screens Used in Construction of the KLD CV 400 
Excluded from the index are companies involved in: 
• Alcohol. 
• Firearms. 
• Gambling. 
• Military. 
• Nuclear Power. 
• Tobacco. 
• Abortion. 
 

4. David Hemley (2005)19 

                                                 
17 C. Joly, “Ethical demands and requirements in investment management’ dalam Business Ethics: An 

European Review, 2004, 2:4, 171–177 
18 Llyod Kurtz dan Bortolome, “The KLD Catholic Values 400 Index” dalam The Journal of Investing 

(2005) 
19 David Hemley, Donald Morris, dan Christian Gilde, “Antisocially Conscious Sectors: A Benchmark 

for Socially Conscious Investing” dalam The Journal of Investing, 2005 



A variety of morally contentious industries or practices form the basis for potential 
screening: 
Industries: 
• Tobacco. 
• Alcohol. 
• Gambling. 
• Nuclear energy (safety, health, dan environmental issues). 
• Chemicals (safety, health, dan environmental issues). 
• Non-renewable energy (oil, gas, coal). 
• Biotech (specific issues like stem cell research, cloning). 
• Munitions dan defense. 
• Pornography. 
Practices: 
• Use of child labor. 
• Use of sweatshop labor. 
• Use of lower-cost foreign labor. 
• Causing environmental problems. 
• Practicing animal experimentation. 
• Violating human rights. 
• Violating animal rights. 
• Abortion. 
• Encouraging homosexuality (or recognizing its legitimacy, e.g., offering same-sex  
partners health insurance benefits). 

 
5. Jakarta Islamic Index (JII)20 

Kriteria-kriteria yang dipergunakan oleh Jakarta Islamic Index (JII) adalah kriteria yang 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 20: 

a. Emiten 
1. Usaha Emiten bukan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang. 
2. Bukan merupakan lembaga keuangan ribawi termasuk bank dan asuransi 

konvensional 
3. Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta 

memrdagangkan makanan dan minuman yang haram 
4. Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau 

menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 
b. Indeks 

1. Kapitalisasi pasar JII menggunakan kapitalisasi pasar harian rata-rata selama satu 
tahun 

2. Perdagangan pasar di bursa, JII menggunakan rata-rata harian perdagangan 
regular saham di bursa selama satu tahun 

c. Persayaratan masuk Indeks  JII 

                                                 
20 Himpunan Fatwa DSN MUI, (Ciputat: Gaung Persada, 2006) 



1. Listing di JII selama 3 bulan berturut-turut, kecuali yang termasuk 10 besar 
kapitalisasi 

2. Saham dipilih dengan jumlah kapitalisasi tertinggi sejumlah 60 saham 
3. Saham dipilih dengan nilai transaksi rata-rata tertinggi harian sejumlah 30 saham 
4. Memilih saham berdasar laporan keuangan tahunan dengan rasio kewajiban 

terhadap aktiva maksimal 90 % 
      Evaluasi terhadap komponen indeks setiap enam bulan sekali. 

Kriteria-kriteria yang ditetapkan masing-masing indeks mempunyai beberapa 

kesamaan karena bersifat universal. Isu tentang tembakau dan alkohol merupakan isu 

yang dikaitkan dengan kesehatan dan pertambahan usia perokok dan peminum dini yang 

telah menjadi persoalan di berbagai negara. Demikian juga dengan isu-isu nuklir, 

pornografi, tenaga kerja anak yang menjadi isu internasional. Pada positive screening, isu 

yang mendukung lingkungan, hemat energi, upah yang memadai, keselamatan kerja 

merupakan isu global yang perlu mendapat dukungan. Di negara-negara-negara maju 

perhatian terhadap positive screening lebih diperhatikan dibanding di negara-negara 

berkembang. 

Kelahiran Indek Islam di berbagai negara, telah menambah jenis kriteria dalam 

pasar saham yang dapat menajdi pilihan para investor. Ethical screening pada Indeks Islam 

dan non Islam mempunyai beberapa kesamaan, hal tersebut dikarenakan kriteria-kriteria 

tersebut berangkat dari isu-isu global yang berlaku universal dan lintas negara, agama 

maupun norma suatu masyarakat. Perbedaan mendasar antara indeks Islam dan non 

Islam hanya terbatas, produk yang berbahan dasar babi dan lembaga keuangan yang 

bebrbasis pada bunga (interest). Perbedaan tersebut dikarenakan ajaran agama yang 

menjadi dasar pijakan indeks Islam yang mengkatagorikan babi dan lembaga keuangan 

konvensional dengan babsis bunga sebagai parktek bisnis yang dilarang. 

Pada indeks Islam baik di Dow Jones maupun JII, saham perusahaan yang akan 

listing  harus melalui tahapan kuantitatif setelah tahapan kualitatif. Tahapan kuantitatif 



tersebut secara umum dipakai pada beberapa indeks saham unggulan yang lain, walaupun 

ada beberapa alasan diterapkan kriteria kuantitatif tersebut. Perpaduan antara kriteria 

kualitatif dan kuantitatif diharapkan bahwa saham-saham dalam indeks Islam disamping 

bersifat halal karena sesuai ajaran agama juga dapat diterima di pasar karena merupakan 

saham unggulan.  

 

C. Kajian Penelitian Ethical Investment Terdahulu 

Aktifitas ethical investment mengalami perkembangan yang signifikan beberapa 

tahun terahir di berbagai negara. Di AS, ethical investment mengalami kenaikan yang 

signifikan dari $ 40 juta menjadi $ 639 dari tahun 1984 sampai 1995, dan dari $ 1.2 milyar 

menjadi $ 2.2 milyar pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Di Australia sampai bulan 

Maret 2002 sejumlah $ AUS. 2.333 juta dan di Eropa mencapai 3.6 milyar Euro 21. 

Islam datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Agama yang datang sebelum 

Islam pada berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Berbagai aktifitas ekonomi 

yang dianggap bertentangan dengan ajaran dasar Islam dilarang di kalangan umat Islam, 

sedangkan aktifitas ekonomi yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap 

diperbolehkan untuk dipraktekan oleh umat Islam.  Berbagai praktek bisnis yang dilarang 

bersifat gharar (tidak pasti), maysir (gambling atau spekulatif (QS. 5:90),  seperti, jual beli 

dengan sistem panah, lemparan maupun yang pertama di pegang22. Pelarangan terhadap 

aktifitas bisnis juga berlaku pada obyek yang dianggap secara hukum dilarang secara 

mutlak dalam Islam seperti jual beli bangkai, darah, babi (QS. 2:173, 5:3), alkohol (khamr) 

atau yang memabukan (QS.5:90 ), aktifitas bisnis yang didasarkan pada bunga (QS. 2:275) 

                                                 
21Matthew Haigh dan James Hazelton, “Financial Market: A Tool for Social Responsibility”, dalam 

Journal of Business Ethics, 2004, 52, 59:7 
22 Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh,  



serta barang lain yang dianggap sejenis. Pelarangan terhadap aktifitas bisnis tertentu 

dalam Islam menjadi persyaratan yang saat ini dikenal dengan kriteria kualitatif sebagai 

negative screening. Pada bagian lain, aktifitas bisnis dengan bentuk perdagangan merupakan 

kegiatan ekonomi yang dianggap baik karena mempunyai nilai tantangan yang tinggi. 

Banyak doktrin yang mendukung aktifitas perdagangan dengan menempatkan para 

pelaku pada tempat yang terhormat pada hari akhir nanti (HR. Tirmizi ). Pernyataan 

dukungan tersebut yang saat ini dikenal sebagai positive screening. 

Di dunia Islam, sampai tahun 1970-an investasi dan partisipasi umat Islam masih 

sangat terbatas. Peran umat Islam di pasar modal juga sangat terbatas karena aktifitas 

bisnis masih terbatas  dan masih banyak bentuk-bentuk bisnis yang dilarang. Era 

perubahan dimulai pada tahun 1990-an dan dunia pasar modal mengalami perkembangan 

yang cepat. Pasar investasi Islam sebesar $ 230 juta dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 

15% pertahun23 (Hakim dan Rashidin, 2004) Puncak perkembangan investasi pasar 

modal syari'ah terjadi pada tahun 1996 dengan 29 bentuk investasi dengan nilai $ 800 

juta, dan pada tahun 2002  menjadi $ 3.3 milyar hal tersebut menurun dibanding tahun 

2000 yang mencapai $ 5 milyar24. Dan sejak saat itu , banyak lembaga keuangan 

konvensional yang merambah pada bisnis syari'ah, seperti Citibank, HSBC, Morgan 

Stanley, Merril Lynch dan lain-lain.  

Beberapa kriteria dipersyaratkan pada perusahaan yang akan menerbitkan saham, 

obligasi maupun reksa dana. Persyaratan tersebut mengacu pada nilai-nilai Islam dan 

berbeda dengan konvensional. Hal paling mendasar adalah konsep halal-haram yang 

menjadi dasar dari seluruh obyek maupun transaksi bisnis tersebut. Secara umum, 

                                                 
23 Sam Hakim dan Manochehr Rashidian, Risk and Return of Islamic Market Indexes, Makalah Seminar di 

Malaysia, 2004 
24 M, Muslim Siddiqi, “Investors find Faith in Stock Markets”, dalam The Middle East, 2001 



persyaratan terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif, persyaratan kaulitatif bersifat umum 

dan tidak terdapat stdanar pada masing-masing perusahaan, sehingga dilengkapi dengan 

berbagai persyaratan kuantitatif. Ada dua kriteria, yaitu kualitatif yang menekankan pada 

aktifitas bisnis yang nyata dari target perusahaan. Kuantitatif yaitu ukuran yang akan 

menentukan rasio keuangan yang pasti yang diderivasikan dari target keuangan 

perusahaan. Jakarta Islamic Index (JII) merupakan sekumpulan saham terpilih sesuai 

dengan kriteria syariah baik secara kualittaif maupun kuantitatif yang disahkan melalui 

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional No. 20. 25  

Beberapa investasi berbasis syari'ah Islam  telah diperkenalkan dalam dunia pasar 

modal baik melalui saham, reksa dana maupun obligasi. Dalam perdagangan saham, 

beberapa indeks syari'ah telah dibentuk untuk memenuhi keinginan para investor yang 

ingin berinvestasi berbasis syariah. New York Stock Exchange telah dibentuk Dow Jones 

Islamic Market Index (DJIM), Di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dibentuk Jakarta Islamic 

Index (JII) dan juga di Malaysia.  Saham berbasis syari'ah tersebut dianggap sebagai ethical 

investment karena didasarkan pada nilai ajaran Islam di bidang ekonomi. Saham-saham 

tersebut telah melalui berbagai tahapan untuk dapat listing dalam indeks tersebut baik 

persyaratan kualitatif maupun kuantitatif.  

Penelitian mengenai ethical investment sampai saat ini banyak mengkaji tentang 

efesiensi, kinerja dan pengaruh screening terhadap aktifitas investasi. Pengujian terhadap 

kinerja ethical investment/fund menunjukan bahwa ethical investment/fund sangat variatif. 

Sebagian penelitian menunjukan bahwa ethical investment/fund tidak berbeda  dibanding 

investasi konvensional26. Demikian juga dengan kinerja  indeks saham SRI yang tidak 

                                                 
25 Lihat lampiran3 
26 Hasil penelitian mengenai kinerja menunjukan hasil yang berbeda-beda sebagaimana penelitian 

Kredaner, et al., 2005; Gregory, 1997;  dan Naber, 2001 



berbeda dibanding indeks saham biasa, bahkan indeks tersebut memiliki tingkat risiko 

yang lebih tinggi27  dan lebih buruk pada indeks saham reksa dana berbasis etika28. 

Hasil pengujian  lain menunjukan bahwa ethical. investment mempunyai kinerja 

yang lebih baik dibanding perusahaan konvensional seperti dilakukan oleh Malin, 1995; 

Statman, 2000; Wilson dan Coleman, 1991; Kurtz dan diBartolome, 2005; Chong et al., 

2006)29 Pengujian lebih spesifik dilakukan oleh Chang et al,. (2006) terhadap reksa dana 

yang didasarkan pada nilai sosial (Vice Fund) dan anti sosial dengan pembanding S&P 

500. Hasilnya menunjukan bahwa    VF mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah dan 

didukung secara statistik dan stdanar deviasi30.  

Para investor mempunyai beragam motif untuk berinvestasi pada perusahaan 

yang berwawasan tanggung jawab sosial disamping untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Penelitian (Mackey, 2004) menunjukan, jika permintaan terhadap investasi perusahaan 

berbasis CSR lebih tinggi dari penawaran, maka investasi dalam segmen tersebut dapat 

meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.31 Penelitian ini juga menunjukan bahwa pada 

kondisi  permintaan dan penawaran terhadap perusahaan CSR tidak menguntungkan, 

maka investasi pada perusahaan CSR dapat mengurangi nilai pasar perusahaan. Secara 

ideal, lembaga yang terlibat dalam CSR adalah lembaga non profit dengan tidak 

                                                 
27 Michael Schröder, Is there a Difference? The Performance Characteristics of SRI Equity Indexes, 2005. 

ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0550.pdf 
28 Rob Bauer, et.all.,  “International Evidence on Ethical Mutual Fund Performanceand Investment 

Style”, dalam Journal of Banking and Finance, , 2005, 29, 1751-67 
29 C. Mallin, B. Saadouni and R. Briston, “The Financial Performance of Ethical Investment Funds”, 

dalam Journal of Business Finance & Accounting, 1995, Vol. 22, hlm. 483. M. Statman , ‘Socially Responsible Mutual 
Funds’, Financial Analysts Journal (May–June, 2000), hlm. 30–39. John Wilson, and Francis Coleman, 1999. 
"Faith or Finance: Impact of Principled Purchasing on CBIS Fund Performance." Christian Brothers Investment 
Service. Llyod Kurtz dan diBortolome, 2005, The KLD Catholic Values 400 Index, The Journal of Investing. James 
Chong,, et.all, 2006 To sin or not to sin? Now that’s the question, Journal of Asset Management Vol. 6, 6, 406–417 

30 James Chong, et.all, “To sin or not to sin? Now that’s the question”, dalam Journal of Asset Management, 
2006 Vol. 6, 6, 406–417 

31Alison Mackey, TYSON B. MACKEY, JAAY B. BARNEY, 2004, CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND FIRM PERFORMANCE: INVESTOR PREFERENCES AND CORPORATE 
STRATEGIES, Academy of Management Review. 



mengabaikan seluruh stakeholder seperti; rekanan bisnis, konsumen, lingkungan, 

kalangan profesional, organisasi non profit dalam bidang HAM dan kesejahteraan sosial 

dan badan otoritas lokal (Sacconi, 2004)32.  

Para pelaku bisnis menggunakan berbagai strategi dalam mengimplementasikan 

bisnisnya. Stakeholder yang merespon perusahaan melalui pasar maka strategi CSR adalah 

maksimalisasi keuntungan, tetapi jika masyarakat merasakan kepuasan sosial perusahaan 

maka strategi yang dikembangkan bukan sekedar maksimalisasi keuntungan tetapi lebih 

pada peningkatan nilai perusahaan (Baron, 2005).33 

Penelitian Siegel dan Vitaliano (2006) menggunakan 4 (empat) kerangka 

pengukuran CSR, yaitu tingkat keuntungan tinggi atau rendah dan tingkat keterlibatan 

dalam kesejahteraan tinggi atau rendah. Sebagaimana prediksi teori seblumnya, bahwa 

perusahaan yang bergerak di bidang durable goods (perusahaan otomotif),  dan credence 

service (lembaga keuangan) cenderung mengadopsi dan dikatagorikan sebagai CSR34. 

Pengujian ethical investment Islam dilakukan pada saham Dow Jones Islamic 

Market Index (DJIM)  oleh Hussein, et al.,  2005; Atta, 2000). Penelitian tentang kinerja 

saham syari’ah telah dilakukan Khaled Hussein 2005,  yang berkaitan dengan bull period 

dan bear period. Hasil penelitian menunjukkan bahwa index Islam di Dow Jones Market 

Index periode 1996-2003 menunjukan keuntungan secara ekonomik dan statistic dan 

hasil yang signifikan dan positif keuntungan yang abnormal pada entire dan bull period. 

Hasil tersebut gagal secara berkelanjutan karena menunjukan penurunan pada saat bear 

                                                 
32 Lorenzo Sacconi, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AS A MODEL OF 

“EXTENDED” CORPORATE GOVERNANCE. AN EXPLANATION BASED ON THE ECONOMIC 
THEORIES OF SOCIAL CONTRACT, REPUTATION AND RECIPROCAL CONFORMISM, Liuc Papers 
n. 142, Serie Etica, Diritto ed Economia 10, suppl. a febbraio 2004,1 

33 David P Baron. (2005), Corporate Social Responsibility And Social Entrepreneurship, Research Paper 
No. 1916,October , http://ssrn.com/abstract=861145 

34 Donald S. Siegel, dan Donald F. Vitaliano, An Empirical Analysis of the Strategic Use of Corporate 
Social Responsibilityl, April 2006 JELCodes:M14,D21 



period dengan negative abnormal, hal tersebut berlawanan dengan perusahaan minuman 

beralkohol yang menunjukan kenaikan pada masa bear. 35 Penelitian Squalli, 2005 

menunjukan bahwa dua indeks saham di Uni Emirat yaitu ADSM dan DFM menunjukan 

tingkat efesiensi yang rendah. Hakim, et al., (tt) menguji indeks Islam dengan Wilshire 

5000 dan T bill rate, hasil pengujian menunjukan bahwa Indeks Saham Islam dipengaruhi 

oleh factor-faktor di luar pasar dan juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Penelitian 

tersebut juga mengungkapkan karakteristik risk-return yang berbeda pada indek Islam 

dibandingkan dengan Wilshire 5000 yang lebih variatif saham-saham di dalamnya36. 

Penelitian lain juga menunjukan bahwa perusahaan dalam kelompok Social 

Responsibility Investment (SRI) mempunyai cost of capital yang lebih rendah (Bruyn, 1987, p. 

1; Gray et al., 1988; Harte,  et al., 1991). Keputusan untuk memilih investasi pada 

perusahaan yang baik dan  bersifat ethical, maka jumlah aliran modal yang masuk melalui 

para investor dapat mengurangi biaya modal. Aliran modal para investor dapat menjadi 

pilihan perusahaan dalam segi pembiayaan bahkan dapat mengurangi pinjaman sehingga 

mengurangi biaya modal dari bunga yang harus dibayarkan.37 Becchetti dan Ciciretti 

(2006) mengemukakan bahwa tingkat keuntungan saham CSR tidak lebih rendah 

dibanding saham biasa dan mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah karena dapat 

                                                 
35Khalid Hussein dan Mohammed Omran, Ethical Investment Revisited: Evidence from Dow Jones 

Islamic Indexes, 2005. Hajara Atta, ETHICAL REWARDS An Examination Of The Effect Of Islamic Ethical 
Screens On Financial Performance and Of Conditioning Information On Performance measures, 
UNIVERSITY OF DURHAM DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCEMSc. 
DISSERTATION, SEPTEMBER, 2000 

36 Jay Squalli, Are the UAE Financial Markets Efficient?, Working Paper, , 2005, No. 05-01 
37 , S. T Bruyn, The Field of Social Investment (London: Cambridge University Press, 2003). CalPERS: 

2003, ‘Shareowner Action’ (available at: http://www.calpers-governance.org/alert), retrieved 21 August 2003.  
R. Gray, D. Owen and K. Maunders, 1988, ‘Corporate Social Reporting: Emerging Trends in the 
Accountability and the Social Contract’, Accounting, Auditing and Accountability Journal 1(1), 6–20. Harte, G., 
L. Lewis and D. L. Owen, 1991, ‘Ethical Investment and the Corporate Reporting Function’, Critical Perspectives 
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meminimalisir biaya transaksi dengan pemegang saham dan hal tersebut merupakan 

kajian yang penting dalam hal risiko perusahaan.38 

Di Indonesia, penelitian tentang kinerja JII dilakukan oleh beberapa peneliti, hasil 

penelitian menunjukan bahwa saham dalam kelompok JII lebih baik dibanding LQ 4539 

Pengujian lain  dilakukan Syafiq M. Hanafi, 2006,40  melalui pendekatan cost of capital 

terhadap saham JII  yang dibandingkan dengan kelompok saham LQ 45, hasil pengujian 

menunjukan bahwa cost of capital saham JII lebih rendah dibanding LQ 45. Cost of Capital  

yang lebih rendah menunjukan adanya beberapa asumsi seperti; tingkat risiko yang lebih 

rendah, minimnya asimetri informasi dan biaya keagenan yang lebih rendah pada 

perusahaan JII sehingga para investor tidak terlalu menuntut tingkat keuntungan  

D. Implikasi Ethical Screening pada Ethical investment di JII 

Perusahaan ethical investment menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi 

oleh  perusahaan, baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif. Perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam kelompok ethical investment mempunyai latar belakang yang beragam, 

seperti agama, nilai-nilai sosial-lingkungan dan mempunyai indeks masing-masing. Indeks 

pada saham-saham yang tergabung dalam Islam seperti, Dow Jones Market Islamic Index 

(DJIMI), Jakarta Islamic Index (JII), sedangkan saham yang tergabung dalam kriteria 

Katolik seperti Catholic index (KLD) Catholic 400 Values Index dan kelompok ethical 

atau corporate social responsiblity (CSR) lainnya.  

Perusahaan –perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan ethical investment 

tidak berkaitan atau tidak memproduksi; minuman keras, pornografi, tembakau, nuklir, 

                                                 
38 Leonardo Becchetti dan Rocco Ciciretti, Corporate Social Responsibility and Stock Market Performance, CEIS 
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39 SKH. Bisnis Indonesia, Juli 2004 

40 Syafiq M. Hanafi, “Corporate Governance: Kajian Empiris Cost of Capital Jakarta Islamic Index (JII) 
sebagai Ethical Investment, dalam As-Syir’ah, Vol. 40 No. 1 Tahun 2006 



persenjataan, evaluasi perusahaan yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan serta 

tanggung jawab manager pada perusahaan ethical investment. Beberapa kelompok ethical 

investment menambahkan beberapa kriteria seperti, perjudian, perusahaan yang terkait 

dengan isu lingkungan, tambah, bioteknologi dan beberapa kebijakan perusahaan yang 

berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja anak, pembayaran tenaga kerja asing yang 

rendah, binatang ekperimen, pelanggaran HAM, pelanggaran hak binatang dan 

homoseksual. Perluasan kriteria tersebut dapat mencakup hal hal seperti, penghargaan 

terhadap HAM dan bebas dari beberapa keterikatan, menjunjunga persamaan, 

memberikan kompensasi berdasarkan kebutuhan dasar manusia, sarana kerja yang sehat 

dan aman, kompetisi yang adil dan melindungi hak cipta, aktifitas bisnis untuk 

meningkatkan kualitas hidup.     

Kriteria yang ditetapkan oleh ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan kriteria 

ethical investment pada perusahaan konvensional perbedaan mendasar terletak pada tiga hal 

yaitu, babi, perusahaan yang bergerak di bidang entertainment secara keseluruhan dan 

lembaga keuangan konvensional. Bahkan, positive screening dalam ekonomi Islam belum 

diperhatikan secara baik sebagaimana dalam ethical investment pada keuangan 

konvensional. Beberapa kriteria dalam indeks Islam masih sebatas pada kriteria halal dan 

kriteria kuantitatif seperti rasio hutang, kapitalisasi pasar dan batasan pendapatan impure. 

Demikian juga dengan penetapan kriteria ethical investment ditetapkan setelah beberapa 

perusahaan itu melakukan aktifitas bisnis bahkan penetapan tersebut jauh setelah 

perusahaan itu telah melakukan operasional.  

Mengacu pada hasil uji kinerja perusahaan ethical investment yang berbeda-beda, 

maka hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam 

ethical investment dianggap sebagaimana bisnis atau investasi biasa. Kelebihan dan atribut 



ethical investment belum dapat memberikan keuntungan lebih dan kinerja yang lebih baik 

secara konstan. Namun demikian, perkembangan ethical investment dan khususnya pada 

ekonomi Islam dapat memberikan harapan pada kegairahan pasar dalam jangka 

panjang.Hal tersebut dikarenakan, masyarakat saat ini lebih memperhatikan aspek sosial, 

etika bisnis maupun investasi yang didasarkan pada nilai-nilai etis. 

Mengacu pada penelitian McKenzie (1990)41, kelompok ethical investment terbagi 

menjadi dua, pertama perusahaan ethical investment didirikan berdasarkan nilai-nilai dan 

prinsip yang mengarah pada kriteria ethical investment. Perusahaan tersebut menerapkan 

prinsip tersebut sejak awal berdiri dan pada seluruh aktifitas bisnisnya. Perusahaan 

dengan tipe ini diharapkan untuk memenuhi ethical investor. Perusahaan dalam kelompok 

ini mempunyai akar yang kuat karena dilandasi filosofi yang kuat dengan tujuan serta misi 

yang jelas. Kelompok kedua, perusahaan yang tergabung dalam ethical investment 

menggunakan kriteria ethical investment sebagai strategi dalam kegiatan bisnis.  Penggunaan 

strategi demikian untuk menjaring pasar ethical investor ataupun menyesuaikan dengan isu-

isu yang berkembang saat ini. 

Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) merupakan 

perusahaan  yang tujuan pendiriannya tidak diperuntukkan sebagai ethical investment baik 

pada misi, visi dan tujuannya. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat masuk dalam daftar 

JII karena telah memenuhi kriteria  ethical screening baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Perusahaan yang masuk dalam daftar JII meliputi berbagai perusahaan 

dengan berbagai unit usaha, pertanian, tambang, produk onderdil mobil, kebutuhan 

sehari-hari (consumer good) dan lainya. Kriteria tersebut sama sekali tidak melihat dasar 

tujuan pendirian perusahaan, sehingga kriteria yang diterapkan oleh JII terhadap 

                                                 
41C. Mckenzie, ‘The choice of criteria in ethical investment’ dalm Business Ethics. A European Review, 1998, 

7:2, 81–86.  



perusahaan merupakan strategi dalam menjaring pasar terutama untuk pasar timur 

tengah.  

Kriteria yang dipergunakan oleh JII dan indeks lainnya berimplikasi pada dua hal, 

Pertama, perusahaan-perusahaan yang didirikan bukan sebagai perusahaan ethical 

investment sebagai tujuannya dapat diklasifikasikan sebagai ethical investment karena 

dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Sebaliknya, kedua, perusahaan-

perusahaan yang didirikan dengan tujuan ethical investment, justru tidak dapat menjadi 

kelompok perusahaan ethical investmnet karena tidak dapat melalui kriteria yang ditetapkan 

terutama pada kriteria kuantitatif.  

Lembaga keuangan Islam merupakan lembaga bisnis yang berbasis Islamic ethical 

investment dan mengalami perkembangan sangat signifikan, sampai saat ini terdapat tiga 

perbankan umum syariah, 23 unit usaha syariah, 107 BPRS.  Jaringan perbankan Islam 

sampai saat ini dari kantor pusat hingga kantor kas berjumlah 686 42, BMT sejumlah 3038 

buah43.  

Perkembangan lembaga keuangan lain adalah Asuransi Islam yang telah memiliki 

3 perusahaan, yaitu Takaful Keluarga, Takaful Umum dan Takaful Mubarakah serta 

didukung oleh 10 perusahaan asuransi umum yang membuka cabang asuransi Islam. 

Pegadaian syari’ah dibentuk oleh Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

berjumlah 9 kantor wilayah, 22 Pegadaian Unit Layanan Islam (PULS) dan 10 kantor 

gadai syari’ah44. Produk investasi  yang berbasis bagi hasil adalah Reksa Dana yang 

diperkenalkan sejak tahun 1997 dan sampai ahir tahun 2007 diharapkan  terdapat 21 

instrumen dengan nilai aktiva bersih sampai triwulan II tahun 2006 sejumlah 566,8 
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43National Microfinance Policy, Gema, PKM, Indonesia, 2004, Bank Indonesia, 30 juni, 2004) 
44 G. Sofiniyah, Pasar Modal Syari’ah, (Jakarta: Reinesan, 2005) 



miliar. Bentuk investasi lain adalah pasar modal Islam yang dikenal melalui Jakarta 

Islamic Index (JII) pada tahun 2000. JII terdiri dari 30 perusahaan yang telah memenuhi 

kriteria halal baik output produk maupun aspek manajemen. JII melakukan evaluasi setiap 

enam bulan sekali sehingga sampai Desember 2005 terdapat 57 saham perusahaan yang 

pernah listing di JII.45. 

Pada saat ini, perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan Islamic ethical 

investment belum ada yang melakukan go public. Maraknya perkembangan ekonomi Islam 

belum mampu  mendorong beberapa perusahaan untuk melakukan penjualan secara 

umum sehingga dapat dimiliki oleh beberapa investor.  Perusahaan-perusahaan yang 

didirikan untuk tujuan Islamic ethical investment meliputi beberapa unit usaha, seperti 

lembaga keuangan, makanan, kebutuhan rumah tangga, perhotelan, multi level marketing. 

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat pada perusahaan berbasis Islamic ethical 

investment sebatas sebagai konsumen atau pengguna produk perusahaan tersebut dan 

belum dapat menjadi bagian dari perusahaan sebagai pemilik (investor). Masyarakat 

justru dapat memiliki/membeli saham pada perusahaan-perusahaan yang dianggap 

sebagai perusahaan Islamic ethical investment walaupun katagori tersebut tidak lebih sebagai 

strategi bisnis dan bukan perusahaan yang didirikan dengan tujuan sesuai ajaran Islam.  

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Islamic Ethical Investment belum 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kemakmuran masyarakat itu 

sendiri. Ethical screening dalam ekonomi Islam memberikan kesempatan yang terbatas bagi 

kalangan investor yang memiliki harta lebih dan belum berpihak kepada seluruh lapisan 

masyarakat. Peran yang lebih strategis diberikan oleh lembaga keuangan mikro Islam 
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yang telah memberikan kontribusi riil dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil 

yang merupakan mayoritas aktifitas perekonomian di Indonesia.  
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