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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Perkembangan 

perbankan syariah tersebut dibuktikan dengan berdirinya usaha-usaha 

berbasis syariah. Menurut data SPSS OJK (2019), perbankan syariah terdiri 

dari Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah 14 bank, Unit Usaha Syariah 

dengan jumlah 20 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

berjumlah 128 bank. Pengembangan sistem perbankan syariah Indonesia 

dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda 

dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan 

alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip 

bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari 

kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.  

Undang-Undang No.21 Tahun 2008, yang diberlakukan di Indonesia 

mengenai perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, memberikan 

perkembangan industri perbankan syariah nasional yang semakin memiliki 

Pengaruh Karakteristik Dewan..., Lilis Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



 

2 

landasan hukum memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih 

cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mana mencapai 

rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun 

terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam 

mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.  

Perkembangan perbankan syariah yang baik tentunya harus di 

imbangi dengan kinerja bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan dari 

para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap dana yang mereka 

investasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka dibutuhkannya 

suatu alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja bank syariah. Evaluasi 

kinerja bank syariah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan 

tanggung jawab bank syariah tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan 

berbagai pemangku kepentingan stakeholder, tetapi juga dalam rangka 

memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

syariah (Meilani dkk, 2015). Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak berfokus pada kinerja 

keuangan atau bisnis. Tentu hal ini kurang sesuai dengan tujuan awal 

kelahiran bank syariah. Evaluasi kinerja perbankan syariah saat ini cenderung 

memprioritaskan aspek pencarian laba, dimana pada kebanyakan bank syariah 

melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Kondisi tersebut 

memunculkan asumsi pada beberapa peneliti bahwa diperlukannya suatu 

gagasan baru untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara 

melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada 
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pengukuran dengan rasio keuangan saja, tetapi diperlukan adanya 

pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya.  

Pada saat ini masih sangat sulit membedakan antara karakteristik yang 

dimiliki oleh bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini sebagai 

akibat dari perbedaan paradigma tentang keungan Islam yang mempengaruhi 

fungsi perantaranya serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan 

dan peraturan lokal (Suhada dan Pramono, 2014). Pernyataan tentang orang-

orang Islam yang berusaha menghindari riba dengan meninggalkan transaksi-

transaksi utang dibank konvensional tidak dapat berbuat banyak karena bank 

syariah yang ingin memfasilitasi ini tidak dapat menyediakan institusi yang 

benar-benar patuh dengan syariah. 

Dengan berbagai permasalahan perbankan syariah tersebut, maka 

audit kepatuhan terhadap syariah menjadi sangat penting. Prosedur audit 

kepatuhan terhadap syariah dalam lima pendekatan yaitu, pendekatan halal-

haram, pendekatan akad, pendekatan dokumentasi hukum, pendekatan 

maqashid syariah dan terakhir pendekatan laporan keuangan. Lebih 

khususnya mengenai audit kepatuhan syariah dapat dilakukan dengan 

pendekatan maqashid syariah. Para peneliti telah membuat indeks terkait 

pendekatan tersebut. Indeks ini lebih dikenal dengan maqashid indeks. 

Dengan adanya maqashid indeks ini dapat dilihat bahwa sudah sejauh mana 

peran perbankan syariah dalam menciptakan kemaslahatan, sehingga dengan 

indeks ini regulator dapat mengontrol kegiatan perbankan syariah agar tidak 

hanya mengejar profit tetapi juga memperhatikan unsur kemaslahatan 
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didalamnya. Tidak hanya itu dengan maqashid indeks ini masyarakat juga 

memiliki acuan dalam menilai dan memutuskan di bank syariah mana mereka 

menyimpan dananya (Suhada dan Pramono, 2014). 

Bank syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa 

keuangan harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri 

sesuai dengan maqashid shariah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

data yang telah dilakukan oleh Mutia dan Musfirah (2017), menyatakan 

bahwa pengukuran kinerja menggunakan pendekatan maqashid shariah 

merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Hal ini dapat 

dijadikan jawaban mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja 

perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio 

keuangan saja tetapi diperlukan adanya pengembangan pada pengukuran 

fungsi sosialnya, serta untuk menunjukan bahwa hukum Islam dapat 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. 

Antonio et al (2012), mencoba mengukur kinerja perbankan syariah melalui 

maqashid shariah dan hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata bank 

syariah di Indonesia menunjukan tingkat kesehatan terhadap prinsip syariah 

yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah yang ada di Jordania. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan kinerja 

Maqashid Syariah, salah satunya adalah karakteristik Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-

prinsip syariah, tentunya bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda 

dari bank konvensional dalam orientasi kinerjanya. Perbankan syariah 
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dituntut untuk bekerja sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah dengan 

menerapkan good corporate governance yang terbuka, transparan, 

akuntanbel, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran (Ekasari dan 

Hartomo, 2019). Good corporate governance kaitannya dengan perbankan 

merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan 

kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku 

secara umum (Faozan, 2013). 

Berkaitan dengan kinerja maqashid syariah indeks, maka good 

corporate governance di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada 

prinsip syariah. Implementasi good corporate governance dibank syariah 

tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk menjalankan kegiatan usaha 

yang berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang membedakannya dengan 

penerapan good corporate governance di bank konvensional. Peran Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi good corporate governance 

menjadi sangat penting, yaitu sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan 

bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip 

syariah. 

 Banyaknya jumlah anggota yang duduk dalam dewan pengawas 

syariah (DPS) akan memberikan pengawasan yang lebih efektif didukung 

dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan pengalaman merangkap 

jabatan di lembaga keuangan syariah. Selain itu, rapat yang dilakukan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) dianggap sebagai sarana yang penting bagi DPS 
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untuk melakukan diskusi, membuat strategi kepengawasan, dan mengevaluasi 

manajemen dalam hal kepatuhan terhadap aturan syariah (Anton, 2018). 

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah ialah adanya 

dewan pengawas syariah ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan 

Corporate Governance pada institusi syariah (Taufik dkk, 2015). 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Anton (2018), menemukan 

bukti empiris bahwa pendidikan DPS, rapat DPS, rangkap jabatan DPS 

berpengaruh positif terhadap kinerja Maqashid Syariah. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lufriansyah (2019), Ekasari dan Hartomo 

(2019), menemukan bukti empiris bahwa karakteristik DPS yang diukur 

dengan jumlah DPS, latar belakang DPS, rapat DPS berpengaruh positif 

terhadap kinerja Maqashid Syariah Indeks. Beberapa penelitian tersebut 

mengindikasi bahwa semakin meningkatnya hubungan dewan pengawas 

syariah dengan aktivitas lembaga keuangan syariah maka lembaga keungan 

syariah syariah tersebut akan semakin konsisten dalam mengikuti maupun 

menaati aturan dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Maria (2017), Rama dan Novela 

(2015), menemukan bukti empiris bahwa shariah governance (SG), yaitu 

jumlah anggota DPS, kualifikasi doctor DPS dan frekuensi kehadiran rapat 

DPS berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas tata kelola perusahaan 

bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi dkk 

(2018), yang menemukan bukti empiris bahwa variabel jumlah DPS, rapat 

DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah. Mereka 
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menyimpulkan peran DPS belum tentu optimal.  Dilanggarnya syariah  

compliance akibat  lemahnya pengawasan  DPS  memiliki  dampak  terhadap 

risiko manajemen, risiko  reputasi yang selanjutnya berdampak pada risiko 

likuiditas dan risiko lainnya. Ketidakkonsistenan penelitian diatas 

menunjukan bahwa perlunya penelitian ulang mengenai variabel karakteristik 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah 

adalah Intellectual Capital (IC). Intellectual Capital (IC) memerankan peran 

penting dalam perkembangan dunia bisnis yang dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan keunggulan yang dapat bersaing 

dengan perusahaan lainnya (Kartika dan Saarce, 2013). Intellectual Capital 

(IC) merupakan pengetahuan yang dapat memberi manfaat bagi perusahaan 

dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan nilai perusahaan (Kartika 

dan Saarce, 2013).  

Beberapa penelitian tentang Intellectual Capital (IC) yang diteliti oleh 

Hartono (2018), memukan bukti empiris bahwa iB-VAIC berpengaruh positif 

terhadap maqashid syariah indeks (MSI). Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Kurniasih (2015), Siswanti et al 

(2017), Faza dan Erna (2014), Pratama (2018), menemukan bukti empiris 

bahwa modal intellectual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan berbasis maqashid syariah. Beberapa penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa apabila seluruh sumber daya dikelola secara baik 

maka akan menghasilkan value added bagi perusahaan sehingga 
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mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Namun penelitian 

tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iranmahd dkk 

(2014), Maditions dkk (2011), Ramadhan (2018), menemukan bukti empiris 

bahwa Capital employed berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid 

syariah perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa dari total biaya 

atau investasi infrastruktur dan sistem kegiatan operasi yang dikeluarkan 

perusahaan tidak mampu memberi value added terhadap pemenuhan 

maqashid syariah. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan fokus pada 

prioritas membangun kondisi internal perusahaan secara efektif dan efisien. 

Ketidakonsistenan penelitian diatas menunjukan bahwa perlunya penelitian 

ulang mengenai variabel Intellectual Capital (IC). 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah 

adalah dana syirkah temporer. Perbankan syariah berperan dalam 

menghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dan 

menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk 

akad mudharabah dan musyarakah. Aktivitas pendanaan kedua akad tersebut 

secara akuntansi akan dikelompokan menjadi akun dana syirkah temporer. 

Dana syirkah temporer merupakan Input bagi operasional bank syariah yang 

selanjutnya harus dikelola oleh bank syariah sebagai pihak yang diberikan 

amanah sesuai dengan prinsip syariah Islam (Zulpahmi dkk, 2018). 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar (2015), 

Yuri (2018), menemukan bukti empiris bahwa variabel dana syirkah temporer 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. 
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Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo 

(2015), yang menemukan bukti empiris bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) BPR 

syariah. Artinya bahwa ketika dana syirkah temporer yang dipercayakan 

meningkat maka akan lebih banyak dana yang dapat dikelola manajer, dan 

manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan 

bersama sesuai amanah dari pemilik dana. Namun Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi dkk (2018), yang 

menemukan bukti empiris bahwa dana syirkah temporer tidak berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Penelitian 

tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar dana syirkah temporer yang 

dimiliki oleh suatu bank, belum tentu mencerminkan kinerja yang baik dari 

bank tersebut yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sumber 

dana yang masuk dengan jumlah skema pembiayaan yang disalurkan kepada 

masyarakat. Semakin tinggi dana syirkah temporer yang terkumpul di bank 

namun tidak dimbangi dengan penyaluran dana, maka kemungkinan bank 

mengalami penurunan profitabilitas dan tujuan dari syariah maqasid index 

akan sulit tercapai. Ketidakonsistenan penelitian diatas menunjukan bahwa 

perlunya penelitian ulang mengenai variabel dana syirkah temporer. 

Pentingnya penelitian ini karena perkembangan perbankan syariah 

yang pesat dan penuh tantangan baik syariah dalam meningkatkan 

kepercayaan, loyalitas deposan, shareholder, dan stakeholder lainnya 

mengakibatkan penelitian ini penting untuk menilai kinerja bank umum 
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syariah di Indonesia. Hal tersebut tidak hanya dari segi keuangan saja, tetapi 

juga dari segi penerapan sistem syariah menggunakan metode pengukuran 

kinerja maqashid syariah. 

Penelitian ini menguji kembali indikator penelitian sebelumnya Anton 

(2018), Hartono (2018), Kholid dan Bachtiar (2015), yaitu menguji pengaruh 

karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), Intellectual Capital (IC), dana 

syirkah temporer terhadap kinerja maqashid syariah. Perbedaan mendasar 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada 

pengukuran variabel karakteristik DPS, dimana pada penelitian terdahulu 

diukur dengan menggunakan masing-masing komponen karakteristik DPS, 

sedangkan pada penelitian sekarang diukur dengan menggunakan metode 

Shariah Governance Indeks (SGI). Selain itu juga pada variabel IC dan dana 

syirkah temporer perbedaannya pada tahun yang diteliti yaitu untuk penelitian 

sekarang dilakukan di Bank Umum Syariah periode 2014-2018. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik dewan pengawas syariah berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqashid syariah pada Bank Umum Syariah periode 

2014-2018? 

2. Apakah intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

maqashid syariah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018? 
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3. Apakah dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja 

maqashid syariah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018? 

 

C. Pembatasan Masalah  

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka 

diberi batasan. Hal ini dilakukan agar penelitian mendapatkan temuan yang 

terfokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran 

yang berbeda pada konsep dalam penelitian, sehingga berdasarkan 

identifikasi masalah yang berkaitan dengan Karakteristik Dewan Pengawas 

Syariah (DPS), Intellectual Capital, Dana Syirkah Temporer terhadap kinerja 

maqashid syariah bank umum syariah periode 2014-2018. Masalah tersebut 

dipilih karena merupakan masalah yang relevan dan berhubungan dengan 

penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder laporan 

keuangan dari perusahaan Bank Umum Sayriah (BUS) yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018. Objek penelitian tahun 

tersebut dipilih dengan harapan hasil penelitian yang dihasilkan berasal dari 

data terbaru. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pengaruh Karakteristik Dewan 

Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018. 
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2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pengaruh Intellectual Capital 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada Bank 

Umum Syariah periode 2014-2018. 

3. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Dana Syirkah Temporer 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada Bank 

Umum Syariah periode 2014-2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya 

adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh wawasan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Intellectual 

Capital, Dana Syirkah Temporer Terhadap Kinerja Maqashid Syariah 

pada Bank Syariah Indonesia, dan memperoleh pengalaman berharga 

dalam menerapkan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah, serta 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi S1. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dalam 

melasksanakan penelitian selanjutnya dan dapat melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya terutama dalam konteks Kinerja Maqashid 

Syariah Bank Syariah. 
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3. Bagi Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, 

pertimbangan dan masukan untuk Bank Syariah dalam menjalankan 

Kinerja Maqashid Syariahnya. 

4. Bagi Stakeholder 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk 

kebutuhan dalam hal informasi mengenai perbankan maupun informasi 

yang berkaitan dengan syariah Islam dalam perbankan syariah. 
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