
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 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 



2  dapat melakukan pengawasan secara operasional maupun mengawasi setiap produk-produk perbankan yang dikembangkan agar sesuai dengan ketetapan syariah. Menurut ascarya (2007), bank syariah didefinisikan sebagai institusi keuangan yang berbasis syariah islam. Secara makro bank syariah adalah lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitanya, sementara dari segi mikro, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang memnyertainya telah sesuai dengan 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 



3  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 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 



4  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. 



5  Perbankan syariah di Indonesia mempunyai kelebihan dalam hal Zakat, infak, sedekah, wakaf. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang menggunakan perbankan syariah untuk tujuan tersebut. Indonesia memiliki banyak potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Ini melihat dari jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi perbankan syariah Indonesia mempunyai kekurangan yaitu dalam hal pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia dinilaai lebih lambat dibandingkan dengan malaysia. Bukan hanya itu, Indonesia juga belum memiliki badan khusus untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Inilah yang menjadikan bank syariah di Indonesia masih kalah, bukan hanya dengan bank konvensional di Indonesia, namun juga bank syariah di Malaysia. Sementara itu Malaysia mempunyai keunggulan keuangan syariah komersial dan perbankan syariah, dan juga mempunyai keunggulan dari hal keragaman portofolio produk syariah. Pertumbuhan aset dan stabilitas bank syariah Malaysia dianggap lebih baik. kinerja bank syariah Malaysia terlihat dari stabilnya unit bisnis bank, penetrasi pasar yang lebih dalam, serta dukungan aturan jangka panjang. Akan tetapi untuk rasio pembiayaan bermasalah (NPF), bank syariah Malaysia justru mencetat penurunan lebih besar di bandingkan bank konvensional. Berbeda dengan Indonesia dimana rasio NPF bank 



6  syariah justru meningkat lebih tinggi dari konvensional. Situasi ini menggambarkan peran pioner Malaysia dalam membangun aturan hukum, perpajakan, dan kerangka kebijakan yang lebih lengkap dalam memfasilitasi keuangan syariah. 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 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 Islam 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”. 
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 



7  1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia ditinja dari maqashid syariah index pada periode 2016-2018? 2. Apakah terdapat perbedaan antara nilai tujuan syariah pendidikan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2016-2018? 3. Apakah terdapat perbedaan antara nilai tujuan syariah perwujudan keadilan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2016-2018? 4. Apakah terdapat perbedaan antara nilai tujuan syariah kepentingan masyarakat pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2016-2018? 
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia di tinjau dari maqashid syariah index pada periode 2016-2018 2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan nilai dan tujuan syariah pendidikan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016-2018 3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan nilai tujuan syariah perwujudan keadilan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016-2018 



8  4. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan nilai tujuan syariah kepentingan masyarakat pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016-2018 
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu yang bermanfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat teoritis Bagi bidang keilmuan dan akademik, penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan pada bank syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep maqashid syariah. 2. Manfaat praktis a. Bagi bank syariah Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan alternatif pengukuran kinerja tambahan dan menjadi indikator baru dalam menilai pencapaian tujuan berdasarkan huum syariah yang lebih baik. b. Bagi masyarakat Dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan baru mengenai konsep dan ujuan dari perbankan syariah sehingga masyarakat pun menjadi paham akan tujuan dari perbankan syariah itu sendiri.  



9  E. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pemahaman, maka penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika kepenulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memaparkan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikira dan pengembangan  hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan metode analisis data yang digunakan. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data dan pembahasan mengenai hasil analisis data yang sudah dilakukan. 
BAB V PENUTUP. Bab ini berisis tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran. 


