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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Pengertian mengenai pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas 

Syariah (DPS), Intellectual Capital (IC), dan Dana Syirkah Temporer 

terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah tahun 2014-

2018 membutuhkan beberapa teori sebagai berikut: 

1. Shariah Enterprise Theory 

Konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam 

pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk 

akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan stakeholder adalah 

enterprise theory. Enterprise theory memandang bahwa eksistensi 

perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan 

kreditor, pemerintah, dan masyarakat) (Triyuwono, 2006). 

Shariah Enterprise Theory dicetuskan oleh Triyuwono (2006). 

Shariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah 

diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang 

trancendental dan lebih humanis (Zulhas, 2015). Dalam shariah 

enterprise theory, pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus 

diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya bukan hanya 

mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang 
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memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi 

perusahaan atau lembaga. 

Pandangan yang disampaikan oleh Triyuwono (2006) yang pada 

intinya merekomendasikan enterprise theory sebagai konsep teoritis 

akuntansi syariah. Secara implisit, Triyuwono mengemukakan bahwa 

akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) 

manajemen terhadap pemilik perusahaan (stakeholder), tetapi juga 

sebagai akuntabilitas kepada stakeholder dan Allah SWT. Dengan 

mengacu pada pandangan tersebut, maka konsep teoritis yang mampu 

memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang 

menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh 

stakeholder adalah enterprise theory (Triyuwono, 2006). 

Organisasi bisnis dalam hal ini bank syariah hendaknya dapat 

mengaplikasikan konsep shariah enterprise theory dalam melaksanakan 

seluruh aktivitas seperti penyaluran dana dan penghimpunan dana dalam 

bentuk investasi, harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip 

syariah serta tujuan-tujuan syariah. Penerapan prinsip shariah enterprise 

theory pada bank umum syariah diharapkan dapat membuat kinerja bank 

lebih baik dan sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja Maqashid Syariah yang meliputi, 

karakterisrtik Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital, Dana 

Syirkah Temporer merupakan pengukuran untuk melihat seberapa jauh 
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perbankan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-

tujuan syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang baik 

diharapkan dapat membuat kinerja bank yang berbasis maqashid syariah 

menjadi lebih baik dan sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.  

2. Konsep Kinerja Maqashid Syariah 

Kinerja maqashid syariah merupakan penilaian kinerja yang 

ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang bersumber dari tiga 

tujuan maqashid syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, 

dan kepentingan publik/maslahah. Tujuan maqashid syariah berdasarkan 

konsep tujuan maqashid syariah oleh Mohammed dan Taib (2015), 

meliputi Tujuan yang pertama adalah Tahdzib al-Fard education 

(mendidik individu) yaitu bank syariah harus melakukan pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan serta menanamkan dalam nilai individu 

untuk perkembangan spiritualnya. Tujuan maqashid syariah yang kedua 

yaitu Iqamah Al-Adl (menetapkan keadilan) yaitu bank syariah harus 

memastikan transaksi yang dilakukan sudah wajar dalam semua kegiatan 

usahanya. Maqashid ketiga yaitu Maslahah (kesejahteraan) yaitu bank 

syariah harus memberikan prioritas untuk kegiatan usaha yang 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat umum.  

Dengan adanya maqashid syariah ini dapat diukur untuk 

mengetahui sudah sejauh mana peran perbankan syariah dalam 

menciptakan kemaslahatan, sehingga dengan menggunakan pengukuran 

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



 

17 

indeks maqashid sebagai regulator dapat mengontrol kegiatan perbankan 

syariah agar tidak hanya mengejar profit saja tetapi juga memperhatikan 

unsur kemaslahatan didalamnya. Tidak hanya itu, dengan menggunakan 

maqashid indeks ini masyarakat memiliki acuan dalam menilai dan 

memutuskan di bank syariah mana mereka akan menyimpan dananya 

(Sudaha dan Pramono, 2014).   

3. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah 

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 

Tahun 2000, menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah 

bagian dari lembaga keuangan syariah, yang penempatannya atas 

persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah 

adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan 

dewan syariah nasional dilembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan 

diberhentikan dilembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah 

mendapat rekomendasi dari dewan syariah nasional. Semakin banyak 

dewan pengawas yang mendorong kinerja bank diharapkan akan ada 

pengawasan yang lebih baik. Hal terserbut dikarenakan dewan pengawas 

lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan 

profesional serta sosial yang lebih baik.  

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur 

organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah menjadi suatu 

yang unik dalam sistem tatakelola perusahaan. Dewan pengawas syariah 

adalah elemen yang penting dalam sistem tatakelola syariah (shariah 
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governance). Dewan pengawas syariah merupakan suatu badan yang 

diberikan wewenang untuk melakukan penasehatan dan atau pengawasan 

serta melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar 

lembaga tersebut konsisten mengikuti dan menaati aturan dan prinsip-

prinsip syariah (Rama, 2014). 

Banyaknya jumlah anggota yang duduk dalam dewan pengawas 

syariah 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 Dewan Pengawas Syariah (DPS) 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). 

4. Intellectual Capital (IC) 

Intellectual Capital (IC) merupakan pengetahuan yang dapat 

memberi manfaat bagi perusahaan dan memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan (Kartika dan Saarce, 2013). Intellectual 

Capital (IC) memerankan peran penting dalam perkembangan dunia 

bisnis yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan keunggulan yang dapat bersaing dengan perusahaan lainnya 
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(Kartika dan Saarce, 2013). Menurut Tom Stewart (1997), 

mendefinisikan Intellectual Capital (IC) sebagai berikut: 

“Intellectual Capital (IC) merupakan materi intellectual 

(pengetahun informasi, property intellectual pengalaman) yang dapat 

digunakan untuk menciptakan kekayaan. Hal tersebut merupakan suatu 

kekuatan akal kolektif atau seperangkat pengetahuan yang berdaya 

guna”. 

Intellectual capital umumnya di identifikasikan sebagai 

perbedaan nilai pasar perusahaan bisnis perusahaan dan nilai buku dari 

aset perusahaan atau dari financial capital-nya. Hal ini berdasarkan suatu 

observasi bahwa sejak akhir 1980-an nilai pasar dari bisnis kebanyakan 

dan secara khusus adalah bisnis yang berdasar pada pengetahuan telah 

menjadi besar dari nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh akuntan. (Roslender & 

Finchan, 2004). 

Perkembangan intellectual capital di Indonesia diawali dengan 

munculnya PSAK No.19 tentang aset tidak berwujud. Meskipun belum 

dinyatakan secara eksplisit sebagai Intellectual Capital (IC). Intellectual 

capital harus mendapatkan perhatian yang cukup karna hal ini memiliki 

dampak yang besar terhadap kinerja keseluruhan perusahaan (Ulum, 

2009). Semakin baik perusahaan mampu mengelola aset dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Kartika dan Saarce, 

2013). 
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Berikut adalah komponen intellectual capital: 

a. Human Capital 

Human capital didalam suatu organisasi memiliki potensi 

penuh untuk membangun orientasi pasar bagi konsumennya. Studi 

yang dilakukan oleh Bontis (1998). Human capital adalah salah satu 

modal yang penting bagi perusahaan, karena merupakan sumber 

inovasi dan pembaharuan strategi, proses re-engineering, serta 

sumber mimpi bagi perusahaan. Menurut Bontis (1999), salah satu 

unsur yang dapat menciptakan persepsi pasar yang positif bagi 

perusahaan adalah personal skill yang dimiliki karyawan sehingga 

perusahaan dapat mengungguli persaingan dan penjualan. 

b. Structural Capital 

Structural capital merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang 

mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja bisnis 

secara keseluruhan (Fitriyati dkk, 2014). Sebuah organisasi dengan 

modal struktural kuat akan memiliki budaya yang kuat dan 

mendukung individu untuk mencoba melakukan sesuatu walaupun 

gagal akan belajar dari kegagalan dan mencoba lagi (Bontis, 1998). 

Structural capital akan memaksimalkan potensi seseorang 

yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi jika organisasi memiliki 

sistem dan prosedur yang baik, sehingga tanpa adanya strucural 

capital, modal intellectual hanya akan menjadi modal manusia tanpa 

dapat berkembang (Bontis, 1999). 
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c. Relational Capital / Customer Capital  

Relational capital adalah hubungan yang harmonis / 

association network yang dimiliki perusahaan dengan mitranya. Baik 

yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal 

dari pelanggan yang loyal. Relational capital dapat muncul dari 

berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah 

nilai bagi perusahaan tersebut (Fitriyati dkk, 2014).  

Relational capital berhubungan dengan pengetahuan yang 

tertanam dalam hubungan eksternal perusahaan, salah satu pokok 

yang dapat dimanfaatkan dalam relational capital hubungan dengan 

pelanggan adalah orientasi pasar (Bontis, 1998). 

5. Dana Syirkah Temporer 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2007, dana syirkah 

temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas 

syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana 

baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan 

pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, 

sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan 

kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, 

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak 

berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan 

dana tersebut. Contoh dana syirkah temporer adalah penerimaan dana 

dari investasi berupa: 
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a.  (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana 

(mudharabah/bank) dalam pengelolaan investasinya. 

b. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan batasan pada pengelola dana, antara lain mengenai 

tempat, cara, dan/atau objek investasi. 

c. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana 

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama 

investasi. 

Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana syirkah 

temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah 

mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musyarakah. 

Entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan 

dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, 

cara, atau objek investasi. Pemilik dana syirkah temporer memperoleh 

bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian 

berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil 

dana syirkah temporer dapat dengan konsep bagi hasil atau bagi untung 

(Ikit, 2015). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Yang Digunakan Hasil 

1. Kholid dan 

Bachtiar 

(2015) 

a) Dana Syirkah Temporer 

b) Jumlah Anggota Dewan 

Komisaris 

c) Jumlah Dewan Pengawas 

Syariah 

d) Jumlah Anggota Komite 

Audit 

e) Jumlah Rapat Anggota 

Komite Audit 

a) Variabel Dana Syirkah 

Temporer berpengaruh 

positif terhadap Kinerja 

Maqashid Syariah Bank 

Syariah 

b) Jumlah anggota Dewan 

Komisaris berpengaruh 

positif terhadap Kinerja 

Maqashid Syariah Bank 

Syariah 

c) Variabel Dewan Pengawas 

Syariah maupun rangkap 

jabatan Dewan Pengawas 

Syariah berpengaruh negatf 

terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah Bank Syariah 

d) Variabel Jumlah Anggota 

Komite Audit berpengaruh 

negatif terhadap Kinerja 

Maqashid Syariah Bank 

Syariah. 

e) Jumlah Rapat Komite 

Audit berpengaruh negatif 

terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah Bank Syariah. 

2. Zulpahmi, 

Sumardi, dan 

Andika 

(2018) 

a) Dana Syirkah Temporer 

b) Jumlah Dewan Komisaris 

c) Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris 

d) Jumlah Direksi 

e) Jumlah rapat Direksi 

f) Jumlah Dewan Pengawas 

Syariah 

g) Jumlah Rapat Dewan 

Pengawas Syariah 

a) Dana Syirkah Temporer 

secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap Kinerja 

Maqashid Bank Syariah 

b) Jumlah Dewan Komisaris 

secara Parsial berpengaruh 

positif terhadap Kinerja 

Maqashid Syariah Bank 

Syariah 

c) Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris secara parsial 

berpengaruh negatif 

terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah Bank Syariah 
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No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Yang Digunakan Hasil 

d) Jumlah Direksi secara 

parsial berpengaruh negatif 

terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah Bank Syariah 

e) Jumlah Rapat Direksi 

berpengaruh negatif 

terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah Bank Syariah 

f) Jumlah Dewan Pengawas 

Syariah berpengaruh 

negatif terhadap Kinerja 

Maqashid Syariah Bank 

Syariah 

g) Jumlah rapat Dewan 

Pengawas Syariah 

berpengaruh negatif 

terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah Bank Syariah 

3. Yuri, Iftikar 

Arif (2018) 

a) Dewan komisaris 

b) Dewan pengawas syariah 

(DPS) 

c) Komite audit 

d) Rangkap jabatan dewan 

pengawas syariah. 

e) Dana syirkah temporer 

a) Dewan komisaris tidak 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqashid 

syariah 

b) Dewan pengawas syariah 

tidak berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqashid 

syariah 

c) Komite audit tidak 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqashid 

syariah 

d) Rangkap jabatan DPS tidak 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqashid 

syariah 

e) Dana syirkah temporer 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqashid 

syariah 

4. Prabowo, 

Andrean 

Bagus (2015) 

a) NPF Pembiayaan 

b) Dana pihak ketiga 

a) NPF Pembiayaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan (ROA) BPR 

Syariah. 

b) Dana pihak ketiga 

Lanjutan tabel 2.1 

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



 

25 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Yang Digunakan Hasil 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan (ROA) BPR 

Syariah.  

5. Agustina dan 

Maria (2017) 

a) UkuranDewan Komisaris 

b) Dewan Pengawas Syariah 

c) Rangkap Jabatan Dewan 

Pengawas Syariah 

d) Komite Audi 

e) Rapat Komite Audit 

f) Dewan Komisaris 

Independen 

a) Dewan komisaris 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

maqhasid syariah. 

b) Dewan Pengawas Syariah 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

maqhasid syariah. 

c) Rangkap jabatan dewan 

pengawas syariah 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqhasid 

syariah. 

d) Komite audit berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

maqhasid syariah. 

e) Rapat komite audit 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja maqhasid 

syariah. 

f) Dewan komisaris 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja maqhasid 

syariah. 

6. Ekasari dan 

Hartomo 

(2019) 

a) Dewan Pengawasan 

Syariah 

b) Tata Kelola 

c) Kinerja Bank Syariah 

a) Ukuran DPS berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

yang diukur dengan ROAE. 

b) Jumlah dewan direksi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

c) Ada pengaruh signifikan 

dewan komisaris 

independen terhadap 

kinerja. 

d) CEO Internal tidak 

memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kinerja 

perusahaan. 

e) Struktur dewan memiliki 

Lanjutan tabel 2.1 
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No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Yang Digunakan Hasil 

hubungan yang signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

7. Anton (2018) a) Pendidikan DPS 

b) Rangkap jabatan DPS 

c) Jumlah DPS 

d) Rapat DPS 

a) Pendidikan DPS berpengaruh 

positif terhadap kinerja bank 

syariah berdasarkan maqashid 

syariah indeks. 

b) Rangkap jabatan DPS 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja bank syariah 

berdasarkan maqashid 

syariah indeks. 

c) Jumlah Dewan Pengawas 

Syariah berpengaruh negatif 

terhadap Kinerja Bank 

Syariah di Indonesia. 

d) Rapat Dewan Pengawas 

Syariah berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Bank 

Syariah di Indonesia 

Berdasarkan Maqashid 

Syariah Indeks. 

8. Aji and 

Kurniasih 

(2015) 

a) Modal intelektua a) Modal intelektual 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

9. Hartono, 

Nono (2018) 

a) Islamic corporate 

governance (ICG) 

b) Intellectual capital (IC)  

a) Islamic corporate 

governance (ICG) 

berpengaruh positif 

terhadap maqashid syariah 

indeks (MSI). 

b) iB-VAIC berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

keuangan 

10.  Siswanti, 

Salim, 

Sukoharsono, 

and Aisjah 

(2017) 

a) Islamic corporate 

governance 

b) Modal intelektual islam  

c) Corporate governance 

islam 

d) Modal intelektual islam 

berkelanjutan 

e) Kinerja keuangan 

syariah 
 

a) Islamic Corporate 

Governance berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

keuangan Islam. 

b) Modal intelektual Islam 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

Islam. 

c) Corporate Governance 
Islam berpengaruh negatif 

untuk bisnis yang 

Lanjutan tabel 2.1 
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No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel Yang Digunakan Hasil 

berkelanjutan. 

d) Modal intelektual Islam 

berpengaruh positif  

terhadap kinerja keuangan 

Islam. 

e) Kinerja keuangan syariah 

berpengaruh positif  

terhadap bisnis yang 

berkelanjutan. 

11. Ramadhan, 

Abdurahman, 

dan Sofyani 

(2018) 

a) Modal Intellectual  

b) Kinerja maqashid 

syariah perbankan 

syariah di Indonesia 

a) Capital employed 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja maqashid 

shariah perbankan syariah 

12. Rama, Ali 

dan Novela, 

Yella (2015) 

a) Jumlah DPS, rapat DPS, 

kualifikasi pendidikan 

DPS.  

b) Kinerja keuangan 

(ROA),  

c) Modal (CAR)  

d) Risiko pembiayaan 

(NPF) 

a)  Jumlah DPS, rapat DPS, 

kualifikasi pendidikan DPS.  

a) Kinerja berpengaruh 

negatif signifikan terdahap 

tatakelola perusahaan 

syariah. 

b) Kinerja keuangan (ROA) 

berpengaruh signifikan 

terdahap tatakelola 

perusahaan syariah. 

c)  Modal (CAR) berpengaruh 

signifikan terdahap 

tatakelola perusahaan 

syariah. 

d) Risiko pembiayaan (NPF) 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap tata 

kelola perusahaan bank 

syariah (GCG). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, sehingga dapat 

ditemukan untuk penelitian ini adalah menggunakan variabel idependen 

karakteristik dewan pengawas syariah, intellectual capital, dan dana syirkah 

Lanjutan tabel 2.1 

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



 

28 

temporer, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 

maqashid syariah bank syariah.  

Keberadaan dewan pengawas syariah merupakan salah satu unsur dari 

kepatuhan syariah. Menurut Rismayani dan Nanda (2018), keberadaan dewan 

pengawas syariah dibank adalah sebuah keharusan. Adanya peran dewan 

pengawas syariah dalam perbankan syariah merupakan aspek yang sangat 

penting karena hal ini menyangkut reputasi perbankan syariah dimata 

masyarakat sebagai cerminan bagi bank syariah yang telah melaksanakan 

prinsip syariah dalam kegiatannya. 

Banyaknya jumlah anggota yang duduk dalam dewan pengawas 

syariah 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 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). 

Pernyataan tersebut didukung dengan beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh Anton (2018), menemukan bukti empiris bahwa pendidikan 

DPS, rapat DPS, rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja 

bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Sejalan dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Lesmana dan Lufriansyah (2019), Ekasari dan Hartomo 

(2019), mereka menemukan bukti empiris bahwa dewan pengawas syariah 

berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. Sejalan pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Maria (2017), menemukan bukti 

empiris bahwa variabel rangkap jabatan DPS berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja maqashid syariah. Dewan Pengawas Syariah berperan 

penting dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini 

terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang 

menawarkan produk dan layanan syariah. Oleh karena itu semakin 

meningkatnya hubungan dewan pengawas syariah dengan aktivitas lembaga 

keuangan syariah maka lembaga keuangan syariah tersebut akan semakin 

konsisten dalam mengikuti maupun menaati aturan dan prinsip-prinsip 

syariah. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah 

adalah intellectual capital. Intellectual Capital (IC) merupakan suatu 

pengetahuan yang dapat memberi manfaat bagi perusahaan dan memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan nilai perusahaan (Kartika dan Saarce, 2013). 

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). Menurut Tom Stewart (1997): 

Hubungan modal intelektual dengan kinerja perusahaan berkaitan 

dengan manajemen perusahaan yang harus megelola modal intelektual, dalam 
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hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human 

capital), aset fisik (physical capital) maupun structural capital. Apabila 

seluruh sumber daya dikelola secara baik maka akan menghasilkan value 

added bagi perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan.  

Beberapa penelitian tentang intellectual capital yang diteliti oleh 

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

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

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

(2017), menemukan bukti empiris bahwa modal intellectual berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan berbasis maqashid syariah. 

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Faza dan Erna (2014), 

Pratama (2018) yang menemukan bukti empiris intellectual capital 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sehingga perusahaan harus 

semakin baik dalam mengelola ketiga komponen. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perusahaan yang mengelola intellectual capital (IC) dengan baik, 

maka berdampak pada nilai tambah yang dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah 

adalah dana syirkah temporer. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

2007, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah 

dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan 

menginvestasikan dana baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau 
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kebijakan pembatasan pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai 

dengan kesepakatan, sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang 

disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang 

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak 

berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana 

tersebut. 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 (Kholid dan Bachtiar, 

2015). 

Didukung dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan 

Bachtiar (2015) dan Yuri (2018), menemukan bukti empiris bahwa dana 

syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo 

(2015), menemukan bukti empiris bahwa dana pihak ketiga (DPK) 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan 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 dengan amanah dari 

pemilik dana.  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model penelitian 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar Bagan 2.1  

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap 

Kinerja Maqashid Syariah. 

Dewan Pengawas Syariah (DPS)  adalah pihak terafiliasi untuk 

menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas 

perbankan syariah (Faozan, 2013). Tugas dan wewenang DPS adalah 

mengawasi secara berkala lembaga keuangan syariah di bawah 

pengawasannya (Yaya, 2013: 28).  Dewan Pengawas Syariah berperan 

penting dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini 

terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan 

yang menawarkan produk dan layanan syariah. Keberadaan DPS   dalam  

struktur  organisasi perusahaan atau  lembaga keuangan syariah menjadi 

suatu yang  unik dalam sistem  tata  kelola perusahaan. Dewan pengawas 

syariah (DPS) merupakan elemen penting dalam  sistem  tata  kelola  

H1(+) 

H3(+) 

H2(+) 

Karakteristik Dewan Pengawas 

Syariah (X1) 

Intellectual Capital  

(X2) 

Dana Syirkah Temporer 

 (X3) 

Kinerja Maqashid 

 Syariah (Y) 
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syariah (shariah governance). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah 

suatu badan yang diberikan wewenang untuk melakukan  penasehatan  

dan  atau  pengawasan  serta  melihat secara dekat aktivitas lembaga 

keuangan syariah agar lembaga tersebut  konsisiten mengikuti dan 

mentaati aturan prinsip-prinsip  syariah  (Rama,  2014). Karakteristik 

dewan pengawas syariah yang dimaksud adalah hasil skoring dari tiga 

kategori yaitu, jumlah anggota DPS, tingkat pendidikan doctor DPS dan 

frekuensi rapat DPS.  

Anton (2018), menemukan bukti empiris bahwa pendidikan DPS, 

rapat DPS, rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja 

bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Sejalan dengan 

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

dan Hartomo (2019), mereka menemukan bukti empiris bahwa Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja Maqashid 

Syariah. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina 

dan Maria (2017), menemukan bukti empiris bahwa variabel rangkap 

jabatan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqashid 

syariah. Dewan pengawas syariah berperan penting dalam proses 

supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini terhadap kepatuhan 

syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan 

produk dan layanan syariah. Oleh karena itu semakin meningkatnya 

hubungan dewan pengawas syariah dengan aktivitas lembaga keuangan 

syariah maka lembaga keuangan syariah tersebut akan semakin konsisten 
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dalam mengikuti maupun menaati aturan dan prinsip-prinsip syariah. 

Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Maqashid Syariah. 

2. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Maqashid Syariah. 

Resource Based Theory (RBT) yang dikembangkan oleh Barney 

(1991), berpendapat bahwa intellectual Capital (IC) sebagai inti dari 

penciptaan nilai keunggulan perusahaan dalam menghasilkan keunggulan 

bersaing organisasi tidak hanya budaya organisai saja, namun mencakup 

semua aset perusahaan, kapabilitas, proses organisasional, karakteristik 

perusahaan, informasi pengetahuan dan sumber daya yang berada dalam 

perusahaan untuk digunakan mengimplementasi strategi agar tercapainya 

keefektifan dan efisiensi (Barney, 1986). 

Keunggulan kompetitif perusahaan dapat digunakan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dapat berupa pengetahuan, informasi, 

kekayaan intellectual (Stewart, 1997). Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan akan dapat menjadikan 

perusahaan memenangkan persaingan dalam pasar sehingga dapat 

meningkatkan nilai kinerja perusahaan (Chen dkk, 2005). 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hartono (2018) menemukan 

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), 
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menemukan bukti empiris bahwa modal intellectual berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan berbasis maqashid syariah. 

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Faza dan Erna 

(2014), Pratama (2018) yang menemukan bukti empiris intellectual 

capital berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sehingga 

perusahaan harus semakin baik dalam mengelola ketiga komponen. Jika 

perusahaan mengelola intellectual capital (IC) dengan baik, maka 

berdampak pada nilai tambah yang dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

telah mengelola modal intektualnya secara maksimal untuk dapat 

menciptakan nilai tambah yang berdampak pada kecenderungan kinerja 

keuangan perusahaan. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Maqashid Syariah. 

3. Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Kinerja Maqashid 

Syariah. 

Menurut Solihin (2013), dana syirkah temporer adalah dana yang 

diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan 

pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola 

dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi 

berdasarkan kesepakatan. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam 

akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah 

kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima pada akhir periode 
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akuntansi. 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 (Kholid dan 

Bachtiar, 2015). Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank 

syariah maka, bank dikatakan memiliki fungsi perantara yang baik. Bank 

syariah yang memiliki fungsi perantara yang baik dapat menjadi 

indikator pencapaian kinerja yang baik pula sehingga dapat dikatakan 

bank syariah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan 

prinsip syariah (Zulpahmi dkk, 2018). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar 

(2015) dan Yuri (2018), menemukan bukti empiris bahwa dana syirkah 

temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prabowo (2015), menemukan bukti empiris bahwa dana pihak ketiga 

(DPK) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Artinya 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 dengan 

amanah dari pemilik dana. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah: 

H3 : Dana Syirkah Temporer Berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Maqashid Syariah. 
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