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ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 

DAN MALAYSIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH INDEX  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan 

syariah di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis kinerja perbankan syariah Indonesia dan 

Malaysia dengan menggunakan nilai Maqashid Syariah Index. Penelitian ini menggunakan 

data dari laporan keuangan yang telah disediakan oleh masing masing bank syariah. Sampel 

penelitian ini adalah 7 Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan 5 perbankan syariah di Malaysia yang terdaftar di Bank Negara 

Malaysia (BNM). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan/laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank syariah di 

Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016 – 2018. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Metode Penelitian ini menggunakan 

pendekatan maqashid syariah index (MSI) yaitu Simple Additive Weighting (SAW).  Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MSI dan tujuan syariah kedua yaitu “Perwujudan 

Keadilan” pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan dibandingkan dengan Perbankan Syariah di Malaysia. Sementara itu, tujuan syariah 

pertama yaitu “Pendidikan Individu” dan dan tujuan syariah ketiga yaitu “Kepentingan 

Masyarakat” terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah di Indonesia dan 

perbankan syariah di Malaysia. 

 

Kata kunci : Maqashid Syariah Index, kinerja perbankan, perbankan syariah Indonesia, 

perbankan syariah Malaysia 

ABSTRACT 

This study aims to determine whether there are differences in the performance of Islamic 

banking in Indonesia and Malaysia and to analyze the performance of Islamic banking in 

Indonesia and Malaysia using the value of the Maqashid Syariah Index. This study uses data 

from financial reports that have been provided by each Islamic bank. The sample of this 

research is 7 Islamic commercial banks in Indonesia that are registered with the Financial 

Services Authority (OJK) and 5 Islamic banks in Malaysia which are registered with Bank 

Negara Malaysia (BNM). The type of data used is secondary data in the form of financial 

reports / annual reports obtained from the official websites of each Islamic bank in Indonesia 

and Malaysia in 2016 - 2018. The sampling technique in this study was carried out by 

purposive sampling. This research method uses the maqashid sharia index (MSI) approach, 

namely Simple Additive Weighting (SAW). The results of this study indicate that the value of 

MSI and the second objective of sharia, namely "the manifestation of justice" in Islamic 

banking in Indonesia, show that there is no significant difference compared to Islamic 

banking in Malaysia. Meanwhile, the first sharia objective is "Individual Education" and and 

the third sharia objective is "Public Interest". There is a significant difference between 

Islamic banking in Indonesia and Islamic banking in Malaysia. 

 

Keywords: Maqashid Syariah Index, banking performance, Indonesian Islamic banking, 

Malaysian Islamic banking 
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1. PENDAHULUAN 

Di dalam perekonomian suatu negara, bank merupakan salah satu lembaga yang 

mempunyai peran sangat penting. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan sehingga faktor 

kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Bank 

mempunyai 2 jenis sistem lembaga keuangan, yaitu bank dengan sistem konvesional dan bank 

dengan sistem syariah. Pada era ini, tidak hanya bank konvesional saja yang diminati oleh 

para pengguna jasa keuangan, bank syariah juga sudah mulai banyak menarik minat dan 

perhatian para pengguna jasa keuangan di dunia. Bank syariah mulai banyak diminati oleh 

nasabah baik itu muslim ataupun non-muslim. Perbankan syariah mampu memberikan inovasi 

untuk solusi keuangan khususnya pada muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi pada 

jaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan (Siddiqui, 2013:58). Bank syariah 

telah mengalami perkembangan yang pesat terutama jika di lihat dari perkembangan total 

aset, profitabilitas, serta banyaknya bank konvesional yang mendirikan unit usaha syariah. 

Perbedaan antara bank syariah daengan bank konvesional diantaranya adalah menyangkut 

aspek legal, struktur, organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001). 

Dari sisi organisasi, bank syariah mewajibkan adanya suatu lembaga yang dapat melakukan 

pengawasan secara operasional maupun mengawasi setiap produk-produk perbankan yang 

dikembangkan agar sesuai dengan ketetapan syariah. 

Perbankan syariah memerlukan alat ukur untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah 

dicapai, dimana didalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip islam terutama dalam hal 

tujuan bank syariah itu sendiri. Tujuan dari bank syariah bukan hanya meliputi aspek 

keuangan saja. Bank syariah juga dapat membantu pelaksanaaan pembangunan nasional 

dalam rangka untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. 

Usaha-usaha untuk mengembangkan evaluasi kinerja yang sejalan dengan konsep 

maqashid  syariah  pernah  dilakukan  oleh  Mohammed,  Dzuljastri,  dan  Taib  (2008),  

Mohammed & Taib (2009),  Hameed dkk, (2004) dan  Shaukat (2008). Hasil penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa praktek pengukuran kinerja dengan pendekatan Maqashid 

syariah  merupakan  solusi  atas  permasalahan  yang  ada  mengenai  pengukuran  kinerja 

bagi  bank  syariah.  Selain  itu,  pengukuruan  kinerja  bank  syariah  berdasarkan  konsep 

maqashid syariah ini juga memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pengukuran kinerja 

berdasarkan konsep maqashid syariah merupakan jawaban dari sebuah kebutuhan alat ukur 

bagi bank syariah itu sendiri. Mengingat konsep maqashid syariah ini menyediakan jawaban 
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yang menghasilkan pengukuran kinerja berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai alat ukurnya  

(Bedoui, 2012, hlm.1). Kedua, hasil pengukuran kinerja bank syariah dapat dilakukan  sebagai  

pendekatan  alternatif  strategis  yang  dapat  memberikan  gambaran kinerja perbankan 

syariah dengan lebih universal dan dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi dan 

kebijakan yang komprehensif guna tercapainya tujuan syariah dari keberadaan  bank syariah 

tersebut  (Mohammed, Razak, & Taib, 2008, hlm.3). Ketiga, dengan adanya pengukuran 

kinerja dengan pendekatan maqashid syariah juga menjawab pertanyaan  bahwa  dalam  

mengukur  kinerja,  bank  syariah  memiliki  alat  ukur  yang berbeda dengan bank 

konvensional  (Mohammed, Razak, & Taib, 2008, hlm.4).  

Pengukuran kinerja dengan indeks maqashid berguna dalam mengukur sejauh mana 

tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai 

syariah telah diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut merupakan aspek penilaian utama 

yang ada pada indeks maqashid sebagai pendukung laporan pengukuran kinerja lainnya. 

Indeks maqashid juga mempertimbangkan aspek sustainbility dimana dalam indikator 

penilaiannya indeks ini melakukan rasio pengukuran laba pada tujuan kepentingan 

masyarakat untuk memperhatikan kesejahteraan bank itu sendiri. Hal ini disebabkan karena 

untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan, bank juga membutuhkan dana 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika laba yang diperoleh tinggi dibandingkan dengan 

pemanfaatan aset yang digunakan, industri perbankan syariah akan mampu mendistribusikan 

pendapatannya kepada stakeholder yang terikat secara langsung maupun tidak langsung 

(Antonio, 2012) 

Maqashid syariah index dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan 

individu, mewujudkan keadilan, kepentingan masyarakat, dimana tiga faktor tersebut sesuai 

dengan tujuan umum maqashid syariah yaitu”mencapai kesejahteraan dan menghindari 

keburukan”. Ketiga tujuan ini bersifat universal yang menjadi tujuan dasar operasional setiap 

entitas berakuntabilitas publik, karena berkaitan dengan kesejahteraan bagi semua pemangku 

kepentingan, bukan hanya pemilik perusahaan atau pemilik saham. Ditinjau dari fenomena 

tersebut maka tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja perbankan syariah yang 

ditinjau dari maqashid syariah dengan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. 

Berdasar dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja 

perbankan syariah ditinjau dari maqashid syariah dengan menggunakan metode The Simple 

Additive Weighting (SAW) serta Maqashid Syariah Index (MSI) untuk menjelaskan 

perbandingan kinerja perbankan syariah pada tahun 2016-2018. Objek yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini dijadikan 

sebagai objek penelitian karena penduduk di kedua negara ini adalah mayoritas beragama 

muslim. Selain itu, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang paling banyak memiliki 

bank slam di antara negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitia dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN 

SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH 

INDEX”. 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang disebut dengan SAW (The Simple 

Additive weighting) yang mengharuskan mengambil keputusan untuk menentukan bobot 

untuk setiap elemen. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

berupa laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di bank syariah Indonesia dan 

bank negara Malaysia pada tahun 2016-2018. Dalam penelitian ini teknik dalam pengumpulan 

data dilakukan  dengan  cara dokumentasi serta melakukan penelusuran pada laporan tahunan 

perbankan syariah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh 

dari data yang terdapat dalam website masing-masing bank syariah di Indonesia dan 

Malaysia, serta www.bi.go.id dan www.bnm.gov.my sebagai bahan pendukung dalam 

penelitian ini. Dan didalam website tersebut terdapat annual report yang dapat diunduh oleh 

peneliti. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perbankan syariah yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia dan Malaysia sejak tahun 

2016-2018. 

2. Data-data yang diperlukan dalam penelitian tersedia secara lengkap pada annual report 

dan sumber-sumber lain yang mudah di akses. 

3. Perbankan syariah yang menjadi sampel penelitian ini adalah bank syariah yang telah 

mempublikasikan laporan keuangan periode 2016-2018 
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2.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut sugiyono (2014), variabel penelitian diartikan sebagai atribut seseorang, 

atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu 

objek dengan objek yang lain. Variabel merupakan suatu kualitas dimana penulis 

mepelajari variabel tersebut dan menarik kesimpulan dari yang telah ia pelajari sugiyono 

(2014). 

2.2.1 Variabel Pendidikan 

Pendidikan merupakan pengembangan pengetahuan dan keahlian untuk individu 

sehingga nilai-nilai spiritual dapat meningkat. Tujuan pendidikan merupakan upaya dari bank 

syariah untuk mewujudkan progra-program pendidikan bagi stakeholder terkait, seperti 

karyawan ataupun masyarakat secara luas(Antonio et al, 2012). Pendidikan dapat di turunkan 

menjadi 4 macam rasio, yaitu hibah pendidikan (R11), penelitian (R12), pelatihan (R13) dan 

publisitas (R14). 

1) Hibah pendidikan (R11) 

Hibah pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa serta bantuan kepada lembaga 

pendidikan oleh bank syariah. Hal ini termasuk bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial 

dari perusahaan kepada masyarakat. Berikut adalah formula dari rasio hibah pendidikan 

     
ℎ𝑖𝑏𝑎ℎ𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛
     (1) 

2) Penelitian (R12) 

Rasio ini menggambarkan pengeluaran dana yang dapat digunakan untuk tujuan penelitian 

dan pengembangan dalam perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

dalam pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan tujuan dari prinsip syariah 

sehingga dapat menguatkan kedudukan perbankan syariah. Berikut adalah formula dari rasio 

penelitian 

     
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛
      (2) 

3) Pelatihan (R13) 

Rasio ketiga ini merupaka jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pendidikan 

maupun pelatihan kepada karyawanya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk  

memaksimalkan operasinya, perbankan dapat memberikan pelatihan untuk para karyawanya 

agar dapat meningkatkan pemahaman serta softskill ataupun hardskill yang ia punya supaya 



6 

 

lebih maksimal. Selain itu, bank syariah  juga dapat memberikan kesempatan kepada para 

karyawanya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi supaya nantinya para karyawan 

dapat lebih siap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. 

Untuk mencari rasio dari penelitian tersebut maka digunakan formula sebagai berikut 

     
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛  𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖 ℎ𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛
      (3) 

4) Publisitas (R14) 

Rasio yang  keempat adalah rasio publisitas atau lebih dikenal dengan promosi. Promosi 

merupakan alat untuk mempublikasikan kepada khalayak ramai tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bank syariah. Promosi merupakan pengaruh terbesar untuk menarik 

minat para konsumen.  Tanpa adanya promosi, perbankan syariah akan lambat berkembang. 

Dengan adanya promosi, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang bank syariah, 

produk-produk bank syariah, serta masyarakat juga dapat mengetahui keunggulan dan 

keuntungan yang diperoleh masyarakat saat mereka menjadi nasabah bank syariah tersebut. 

Berikut formula untuk menghitung rasio penelitian tersebut 

     
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛  𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛
      (4) 

2.2.2 Variabel Perwujudan Keadilan 

Tujuan kedua pada maqashid syariah index adalah perwujudan keadilan. Tujuan ini dapat 

diturunkan menjadi tiga rasio yang mengukur peran bank syariah dalam mewujudkan keadilan 

yaitu PER (profit equalizatin rreserve) (R21), fungsi distribusi (R22), serta rasio produk bank 

bebas bunga (R23). Pada tujuan yang kedua ini hanya menggunakan dua elemen saja, yaitu 

fungsi distribusi (R22) dan rasio produk bank bebas bunga (R23), sedangkan rasio per tidak 

digunakan karena pada bank syariah didaftar objek penelitian belum sepenuhnya diterapkan 

dan juga adanya bank syariah yang melaporkan tingkat fair returnnya (PER) dalam laporan 

tahunannya. 

1) Fungsi distribusi (R22) 

Rasio fungsi distribusi adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar bank syariah 

mengalokasikan dana untuk aktivitas yang berlandaskan keadilan  berupa terpeliharanya hak 

antar nasabah dengan bank syariah. Berikut adalah formula dari fungsi distribusi 

   
jumlah  pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah

jumlah  investasi
    (5) 
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2) Rasio produk bank bebas bunga (R23) 

Riba (suku bunga) merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam sistem perbankan 

dan keuangan syariah dikarenakan riba memberikan dampak negatif terhadap perekonomian 

dan menjadi penyebab atas ketidakadilan dalam transakssi ekonomi. Berikut adalah formula 

dari rasio produk bank bebas bunga 

     
pendapatan  non  bunga

jum lah  pendapatan
     (6) 

2.2.3 Variabel Kepentingan Masyarakat 

Kepentingan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Di setiap instansi manapun yang menjalankan suatu bisnis tentunya akan menjadikan 

masyarakat sebagai tujuan perusahaan. Kepentingan mayarakat mempunyai 3 elemen 

pengukuran rasio yaitu Rasio Profitabilitas (R31), Pendapatan Operasinal (R32), dan investasi 

pada sektor riil (R33). 

1) Rasio Profitabilitas (R31) 

Menurut sugiayarso dkk (2005) rasio profitabilitas merupakan alat untuk mengukur 

sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Apabila 

institusi keuangan tidak mendapatkan laba bersih yang maksimal, maka tidak ada 

pendistribusian pendapatan berupa bagi hasil kepada stakeholder atau pihak yang terkait. 

Untuk mencari rasio tersebut dapat digunakan formula sebagai berikut 

      
pendapatan

jumlah  aset
     (7) 

2) Rasio Zakat 

Dalam konsep maqashid syariah, rasio zakat merupakan ukuran seberapa besar bank 

syariah mengatur hartanya sesuai dengan perintah Allah swt dalam Al-Quran. Besarnya rasio 

zakat dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai mashlahat dan kepekaan sosial 

bank syariah kepada masyarakat (Antoni, 2012). Rasio zakat dapat dicari dengan formula 

sebagai berikut 

      
zakat

pendapatan  bersih
    (8) 

3) Investasi pada sektor riil 

Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi dan partisipasi bank syariah dalam mendukung 

pengembangan sektor riil di Indonesia (Rusydiana aam,, 2014). Besarnya rasio ini 

menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai mashlahat untuk masyarakat yang lebih luas. 

Rasio ini dapat dicari dengan formula sebagai berikut 

      
investasi  pada  sektor  riil

total  investasi
    (9) 
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2.3 Metode Analisis Data 

2.3.1 Menghitung Nilai Variabel Penelitian 

Tahapan pertama adalah menghitung dan merata-rata nilai variabel penelitian 

berdasarkan maqashid syariah di masing-masing perbankan di kedua negara. Tahap-tahap 

untuk melakukan pengujian tersebut berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu (Antonio, 

2012) adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung rasio kinerja pada masing-masing bank syariah. 

2. Melakukan pembobotan untuk masing-masing tujuan syariah sesuai dengan bobot rasio 

(BR) yang ditentukan. 

3. Melakukan pembobotan untuk masing-masing Nilai MSI sesuai dengan bobot tujuan 

syariah (BTS) yang ditentukan. 

4. Menjumlahkan rasio-rasio untuk mengetahui nilai tujuan-tujuan syariah kedua Negara. 

T.PI = (BR1xR1)           (10) 

T.PK = (BR2xR2) + (BR3xR3) + (BR4xR4)      (11) 

T.KM = (BR5xR5) + (BR6XR6) + (BR7xR7)      (12) 

Keterangan : 

PI  = Tujuan Pendidikan Individu 

PK  = Tujuan Perwujudan Keadilan 

T. KM = Tujuan Kepentingan Masyarakat 

Rn  = Rasio ke-n 

BRn  = Bobot Rasio ke-n 

5. Menjumlahkan nilai tujuan-tujuan syariah untuk mengetahui nilai MSI kedua Negara. 

Pengukuran kinerja dengan maqashid syariah index pernah dikembangkan oleh beberapa ahli 

di bidang fiqh, perbankan syariah dan ekonomi syariah. Kemudian mereka menentukan rasio 

kinerjayang tepat sekaligus menetapkan bobot untuk setiap komponen rasio tersebut. Dibawah 

ini akan dijabarkan bobot nilai dari masing-masing variabel yang telah dimodifikasi dari 

penelitian Mohammed et al (2008) dan Asikin (2015). 
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Tabel 1 

Rata-Rata Pembobotan untuk 3 Tujuan Syariah dan 9 Elemen Kinerja Perbankan 

berdasarkanMaqashid Syariah 

Variabel 
Rata-Rata 

Pembobotan 
Unsur-Unsur 

Rata-Rata 

Pembobotan 

Pendidikan 30 

Hibah Pendidikan 24 

Penelitian 27 

Pelatihan 26 

Publisitas 23 

Perwujudan 

Keadilan 
41 

Rasio Distribusi 47 

Produk Bank Bebas Bunga 53 

Kepentingan 

Masyarakat 
29 

Profitabilitas (ROA) 33 

Pendapatan Operasional 30 

Investasi Pada Sektor Riil 37 

Sumber : modifikasi dari penelitian Mohammed et al (2008) dan Asikin (2015) 

. Setelah semua nilai maqashid diketahui pada masing-masing bank setiap tahunnya, 

akan dilanjutkan dengan melakukan analisis deskriptif dan uji beda statistik. 

2.3.2 Statistik Deskriptif 

Menurut sugiyono (2014), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Sedangkan menurut Imam Ghazali (2011), statistik deskriptif 

memberikan gambarab suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum 

serta minimum. 

2.3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

kolmogorov-smilrnov dimana uji ini dipilihdikarenakan lebih peka dalam mendeteksi 
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normalitas data dibandingkan dengan pengujian dengan grafik (santoso dalam bahrul, 2009). 

Kriteria dalam uji kolmogorov-smilrnov adalah sebagai berikut : 

1) Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah

ditentukan (> 0,05) maka Ho diterima, sehingga data berdistribusi normal. 

2) Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang sudah

ditentukan (< 0,05) maka Ho ditolak sehingga data berdistribusi tidak normal. 

2.3.4 Uji Beda Independen Sampel T-Test 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan diuji menggunakan pengujian 

parametrik yaitu independent sample t-test. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua 

sampel yang tidak saling berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji ini 

membandingkan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua 

sampel (Ghozali, 2011). Tujuan dari pelaksanaan uji beda t-test ini adalah membandingkan 

rata-rata dua grup yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lainya (Ghazali, 2011). 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dengan metode purposive sampling. 

Berdasarkan metode tersebut, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 7 

Bank Syariah di Indonesia dan 5 Bank Syariah di Malaysia. Dalam penelitian ini seluruh data 

diperoleh dari annual report yang terdapat dalam website masing-masing bank syariah di 

Indonesia dan Malaysia, serta www.bi.go.id dan www.bnm.gov.my sebagai bahan pendukung 

dalam penelitian ini.  

Penelitian ini mengambil jangka waktu 3 periode berturut-turut dari tahun 2016-2018, 

maka jumlah data yang berhasil dihimpun berjumlah 39 observasi. Adapun sampel bank 

umum syariah tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 2 

Daftar Sampel Bank Umum Syariah Di Indonesia dan Malaysia 

No Nama Bank Syariah Negara 

1 Bank Muamalat Indonesia Indonesia 

2 Bank Mega Syariah Indonesia 

3 BNI Syariah Indonesia 



11 

4 BRI Syariah Indonesia 

5 Bank Syariah Mandiri Indonesia 

6 Bank Bukopin Syariah Indonesia 

7 Bank Panin Syariah Indonesia 

Jumlah Sampel Bank Syariah di Indonesia 7 BUS 

8 Affin Islamic Bank Berhad Malaysia 

9 HongLeong Islamic Bank Malaysia 

10 Maybank Islamic Berhad Malaysia 

11 Public Islamic Bank Berhad Malaysia 

12 RHB Islamic Bank Berhad Malaysia 

Jumlah Sampel Bank Syariah di Malaysia 5 BUS 

Total Observasi = 12 Bank Syariah x 3 Tahun 36 BUS 

Sumber : dikembangkan untuk penelitian ini. 

3.2 Analisis Data 

3.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik data. Tujuan 

dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk melihat tujuan perbandingan antara 

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang ditinjau dari maqashid syariah index. 

Tabel 3

Statistik Deskriptif Variabel MSI, Variabel Tujuan Perbankan Syariah berdasarkan 

Konsep Maqashid Syariah 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MSI_Indonesia 32,442 46,915 38,4197 4,52457 

MSI_Malaysia 38,078 45,610 42,2634 3,14405 

PI_Indonesia 0,040 0,648 0,2662 0,19106 

PI_Malaysia 0,025 0,114 0,0619 0,04779 

PK_Indonesia 24,651 38,513 30,1672 4,67026 

PK_Malaysia 30,281 35,539 32,6527 2,26148 

KM_Indonesia 6,303 9,450 7,9864 1,08819 

KM_Malaysia 7,758 10,631 9,5489 1,07702 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 
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3.2.2 Uji Normalitas Data 

Dalam malakukan uji normalitas data, peneliti menggunakan uji Non Parametrik 

Kolmogorov-Smirnov Test. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan 

HO dan HA sebagai berikut : 

HO: Data berdistribusi normal 

HA: Data tidak berdistribusi normal 

Setelah itu, normalitas data dilakukan pengujian dengan alat statistik yaitu SPSS. 

Hasil dari keputusan uji normalitas adalah apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka 

HO diterima, hal ini berarti bahwa data tersebut mempunyai distribusi normal. Namun 

sebaliknya jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Yang dapat 

diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4

Hasil Uji Normalitas Variabel Berdasarkan Maqashid Syariah 

Kg.Smirnov Asymp-sig Keterangan 

MSI_Indonesia 0,211 0,200 Normal 

MSI_Malaysia 0,226 0,200 Normal 

PI_Indonesia 0,229 0,200 Normal 

PI_Malaysia 0,309 0,134 Normal 

PK_Indonesia 0,179 0,200 Normal 

PK_Malaysia 0,282 0,200 Normal 

KM_Indonesia 0,128 0,200 Normal 

KM_Malaysia 0,323 0,097 Normal 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan  hasil pengujian, diperoleh bahwa seluruh variabel yang akan diuji 

berdistribusi normal karena nilai signifikansinya > 0,05 atau dapat dikatakan sebaran data 

dalam penelitian ini digolongkan terdistribusi normal. 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index 

(MSI) 

Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama menyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia 

berdasarkan Maqashid Syariah Index pada tahun 2016-2018 dikarenakan tingkat signifikansi 
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nilai MSI >0,05 dimana H1 dinyatakan ditolak. dengan demikian statistik variabel MSI tidak 

menunjukkan perbedaan antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Namun apabila 

dilihat dari rata-ratanya Malaysia memiliki rata-rata lebih tinggi daripada indonesia pada 

periode 2016-2018.  

3.3.2 Perbedaan Variabel Pendidikan Individual Berdasarkan Konsep Maqashid 

Syariah 

Dari hasil pengujian hipotesis ke-2 dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada variabel tujuan yang pertama berupa pendidikan individual perbankan syariah 

di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2016 -2018 karena tingkat signifikansi nilai pendidikan 

individual < 0,05 dimana H2 dinyatakan diterima. Perbankan syariah Indonesia memiliki nilai 

pendidikan individual lebih tinggi untuk periode tahun 2016-2018. Hal ini menandakan 

kepatuhan akan tujuan maqashid syariah yang pertama berupa pendidikan individual lebih 

tinggi daripada perbankan syariah di Malaysia. 

3.3.3 Perbedaan Variabel Perwujudan Keadilan Berdasarkan Konsep Maqashid 

Syariah 

Hasil pengujian hipotesis ke-3 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada variabel tujuan kedua berupa perwujudan keadilan perbankan syariah di 

Indonesia dan Malaysia dari tahun 2016-2018. Hal ini disebabkan oleh tingkat signifikansi 

nilaiperwujudan keadilan > 0,05 dimana H3 dinyatakan ditolak. Besarnya nilai perwujudan 

keadilan bergantung pada seberapa besar nilai-nilai penyusunya (rasio-rasio) dan seberapa 

besar pembobotan masing-masing rasio. Perbankan syariah Malaysia memiliki nilai 

perwujudan keadilan yang lebih tinggi untuk periode tahun 2016-2018. Hal ini menandakan 

kepatuhan perbankan syariah Malaysia akan tujuan maqashid syariah yang kedua berupa 

perwujudan keadilan lebih tinggi daripada perbankan syariah di Indonesia. 

3.3.4 Perbedaan Variabel Kepentingan Masyarakat berdasarkan Konsep Maqashid 

Syariah 

Hasil pengujian dari hipotesis ke-4 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada variabel tujuan ketiga berupa kepentingan masyarakat perbankan syariah di 

Indonesia dan Malaysia dari tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan tingkat signifikansi nilai 

Kepentingan Masyarakat < 0,05 dimana H4 dinyatakan diterima. Besarnya nilai kepentingan 

masyarakat bergantung pada seberapa besar nilai rasio-rasio penyusunnya dan seberapa besar 

pembobotan masing-masing rasio. Tujuan ke-3 berupa kepentingan masyarakat diartikan 



14 

seberapa besar bank mampu mensejahterakan Bank itu sendiri untuk keberlangsungan Bank 

kebermanfaatan Bank dalam memberikan pelayanan kepada ummat dan masyarakat luas. 

Perbankan syariah Malaysia memiliki nilai kepentingan masyarakat yang lebih tinggi untuk 

periode tahun 2016-2018. Sehingga dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perbankan syariah Malaysia dapat lebih memenuhi nilai-nilai kepentingan masyarakat yang 

terkandung dalam konsep maqashid syariah dibandingkan perbankan syariah Indonesia. 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan dari data yang telah di analisis dan bahas sebelumnya, maka kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Kinerja perbankan syariah dilihat dari nilai MSI (Maqashid Syariah Index) tahun 2016-

2018 pada perbankan syariah di Malaysia memiliki nilai rata-rata total yang lebih tinggi

yaitu sebesar 42,2634 dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia yang hanya

mempunyai nilai rata-rata total sebesar 38,4197. Hal ini menyatakan bahwa prinsip

kepatuhan akan syariah islam telah diimplementasikan lebih baik oleh perbankan

syariah di Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan.

2. Kinerja perbankan syariah dilihat dari nilai MSI (Maqashid Syariah Index) tahun 2016-

2018 pada rasio Pendidikan di Indonesia memiliki nilai rata-rata total yang lebih tinggi

daripada Malaysia. Rata-rata total di Indonesia adalah sebesar 0,2662 sedangkan rata-

rata total pada bank syariah di Malaysia sebesar 0,0619.

3. Kinerja perbankan syariah dilihat dari nilai MSI (Maqashid Syariah Index) tahun 2016-

2018 pada rasio Perwujudan Keadilan di Malaysia memiliki nilai rata-rata total lebih

tinggi sebesar 32,6527 dibandingkan dengan nilai rata-rata total pada bank syariah

Indonesia yaitu sebesar 30,1671.

4. Kinerja perbankan syariah dilihat dari nilai MSI (Maqashid Syariah Index) tahun 2016-

2018 pada rasio Kepentingan Masyarakat di Malaysia memiliki rata-rata total lebih

tinggi daripada rata-rata total pada bank syariah Indonesia. Pada bank syariah Malaysia

memiliki nilai rata-rata nilai total sebesar 9,5488 sedangkan pada bank syariah

Indonesia sebesar 7,9864.

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

Keterbatasan tersebut diantaranya yaitu : 
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1. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian, dari 10 rasio yang dirumuskan oleh

para peneliti untuk menilai MSI, hanya terdapat 9 rasio saja yang tersedia datanya.tidak

semua bank syariah mencantumkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk

pengukuran MSI secara lebih detail.

2. Periode dalam penelitian ini dilakukan hanya menggunakan laporan keuangan selama 3

tahun yaitu tahun2016-2018.

4.3 Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan sampel lebih banyak sehingga

hasilya dapat mewakili rata-rata bank syariah pada masing-masing negara.

2. Dalam penelitian selanjutnya agar menggunakan seluruh rasio yang terdapat dalam

komponen penyusun Indeks MSI sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan akurat

dalam menilai bank syariah dalam memenuhi tujuan syariahnya.

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menambahkan periode pengamatan.
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