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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dana atau modal yang 

relatif besar. Modal tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber yang 

diantaranya berasal dari lembaga keuangan. Menurut Sholahuddin dan Hakim, 

(2018: 55), Lembaga keuangan adalah suatu organisasi yang dalam kegiatan 

bisnisnya berkaitan dengan sektor keuangan, baik untuk menghimpun dana 

maupun menyalurkan dana. Lembaga keuangan itu sendiri dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. 

Sebagai agent economic of development, lembaga keuangan perbankan 

menempati posisi yang strategis dalam menghubungkan kebutuhan modal kerja 

serta dapat mendorong investasi disektor riil (Purwanto, 2016). Salah satu layanan 

perbankan yang menjadi fenomena menarik pada saat ini adalah keberadaan bank 

syariah yang mampu memberikan nuansa baru dalam dunia bisnis. Bank syariah 

dikembangkan oleh para ekonom dan praktisi perbankan muslim sebagai suatu 

respon untuk membantu desakan dari berbagai pihak yang menginginkan 

tersedianya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip 

islam (Desminar, 2019). 
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Krisis ekonomi global yang melanda ekonomi dunia pada tahun 2008, 

berdampak pada sektor perbankan, dimana suku bunga pinjaman lebih rendah 

daripada suku bunga tabungan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berpengaruh 

terhadap bank syariah karena mereka tidak menggunakan instrumen bunga sebagai 

prinsip dasar operasi dalam mengumpulkan dan membiayai kegiatan nasabah. 

Bank syariah dikatakan lebih tangguh daripada bank konvensional karena 

menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan ditengah-tengah upaya bangsa ini 

untuk keluar dari krisis ekonomi saat itu (Mutia, et al., 2019). 

Perkembangan bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun dinilai cukup 

baik, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah Bank Umum 

Syariah (BUS) dari 6 BUS pada tahun 2009 menjadi 13 BUS pada tahun 2017. 

Selain itu, hingga januari 2017, sudah terdapat 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 

167 BPR Syariah. Total aset perbankan syariah sebesar Rp 356,50 triliun yang 

meningkat sekitar 24,02% dari tahun 2016 yang nilai asetmya masih Rp 287,44 

triliun (Andraeny dan Putri, 2017). 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Kuangan (OJK), rasio pembiayaan 

bermasalah perbankan (Non Performing Financing, NPF) mengalami kenaikan 

dari 3,90 % pada juni 2014 menjadi 4,76% pada juni 2015. Secara nominal, 

pembiayaan perbankan syariah berstatus kredit bermasalah meningkat sebesar 

28,71% dari Rp 7,54 triliun menjadi Rp 9,71 triliun. Dengan meningkatnya rasio 
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Non Performing Financing tersebut harus diimbangi dengan perbaikan kinerja 

perbankan syariah secara optimal (Mujaddid dan Wulandari, 2017). 

Perkembangan bank syariah belum dikatakan sebagai perkembangan yang 

pesat dikarenakan terdapat tiga masalah besar yang harus dihadapi oleh bank 

syariah, yaitu banyak perbankan syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai 

dengan prinsip syariah, tingkat pemahaman produk syariah masih rendah, serta 

kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang kompeten. Sedangkan, peran 

serta tanggungjawab bank syariah tidak hanya sebatas kebutuhan keuangan saja. 

Akan tetapi, segala aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

yang berlaku. Dengan demikian pengukuran kinerja bank syariah merupakan hal 

yang terpenting (Pudyastuti, 2016). 

Melihat fenomena ini, Hameed et al., (2004) telah mengembangkan sebuah 

alternatif pengukuran kinerja bank syariah yang bernama Islamicity Indices, yang 

terdiri dari Islamicity Disclosure dan Islamicity Performace Index. Islamicity 

Disclosure Index bertujuan untuk menguji seberapa baik bank syariah dalam 

mengungkapkan informasi yang digunakan untuk para pemangku kepentingan. 

Indeks ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kepatuhan syariah, tata kelola 

perusahaan dan sosial atau lingkungan (Lutfiandari dan Septiarini, 2016). 

Islamicity Performace Index adalah metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja perbankan baik dari segi keuangan dan prinsip keadilan, 

kehalalan, dan permunian (takziyah) yang dilakukan oleh perbankan syariah. 

Pengukuran kinerja bank dalam segi tujuan syariah dapat menggunakan Islamicity 
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Performace Index Dalam praktiknya, indeks ini dapat diukur dengan 

menggunakan 6 rasio keuangan yaitu profit sharing ratio, zakat performance ratio, 

equitable distribution ratio, directors-employee walfare ratio, Islamic investment 

vs non Islamic investment ratio, Islamic income vs non Islamic income (Sebtianita 

dan Khasanah, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016), menyatakan bahwa Zakat 

Performance Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan hasil penelitian berbeda ditunjukkan 

oleh Hardina et al., (2019), yang menyimpulkan bahwa Zakat Performance Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.  

Menurut Javaid dan Alalawi, (2018), menyatakan bahwa bank syariah 

sangat bergantung pada pembiayaan utang. Hal ini menunjukkan bahwa bank-

bank syariah di Saudi Arabia lebih berisiko dibandingkan bank konvensional. 

Akan tetapi, Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Tlemsani dan Suwaidi, 

(2016), yang menyimpulkan bahwa pangsa pasar dan total aset pada bank syariah 

memiliki presentase yang tinggi dibandingkan dengan bank konvensional di Uni 

Emirate Arab (UAE).  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta adanya 

perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan judul “Analisis Islamicity Performance Index pada 

Kinerja Bank Umum Syariah tahun 2011-2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia periode 2011-2018 jika dianalisis 

dengan menggunakan Islamicity Performance Index? 

2. Bagaimana daftar urutan peringkat Bank syariah di Indonesia berdasarkan 

hasil analisis kinerja bank dengan Islamicity Performance Index? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis kinerja bank syariah Indonesia selama periode 2011-2018 

dengan menggunakan Islamicity Performance Index. 

2. Mengidentifikasi urutan peringkat bank syariah di Indonesia berdasarkan hasil 

analisis kinerja bank dengan Islamicity Performance Index 

D.  Manfaat Penelitian 

 Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya konsep atau 

teori yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

1. Manfaat Praktisi 

a.  Bagi Sektor Perbankan 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sektor perbankan sebagai 

sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan 

kinerja perbankan syariah. 

b. Bagi Investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor agar lebih 

cermat dalam melihat kinerja perbankan syariah, dan mempermudah 

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau 

masukan bagi peneliti selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai dasar dan 

tinjauan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, tinjauan 

hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah 

yang diteliti, serta kerangka pemikiran. 
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BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber 

perolehan data, uraian tentang populasi dan sampel yang diambil, 

metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV      PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi sejarah singkat objek penelitian, hasil analisis data, dan 

uraian pembahasan atau temuan penelitian. 

BAB V      PENUTUP 

Bab ini memuat tiga hal pokok, yaitu kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


