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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, Bank Syariah 

perlu untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai tolok ukur dalam menilai 

keberhasilan perusahaan di masa sekarang dan akan datang. Hal ini karena adanya 

persaingan bisnis yang semakin meningkat pesat dan drastis di era global ini. 

Pengukuran kinerja ini, selain digunakan untuk menilai keberhasilan suatu 

perusahaan, juga digunakan untuk menilai kepatuhan organisasi terhadap standar 

yang ditetapkan. Manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja 

perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan di masa lalu dan kemudian 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang. 

Sedangkan bagi investor dan calon investor, informasi mengenai kinerja suatu 

perusahaan dapat digunakan untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan 

datang sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat. Kinerja 

perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor 

yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran kinerja Bank 

Syariah dapat diukur dengan menggunakan berbagai alat ukur kinerja (Wahyuni 

dkk., 2020). 

Umumnya pengukuran tingkat kinerja pada perbankan syariah, sebagian 

masih menggunakan pengukuran yang sama dengan ukuran kinerja Bank 

Konvensional. Hal tersebut karena pengukuran kinerja Bank Syariah lebih fokus 

kepada perannya sebagai lembaga bisnis, dan umumnya penilaian kinerja 

berdasarkan rasio-rasio keuangan seperti CAMELS (Capital, Asset, Management, 

Earning, Liquidity, Sensitifity of Market Risk) atau RGEC (Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earning and Capital) sebagai metode pengukuran tingkat 

kesehatan bank yang menggunakan pendekatan risiko. Metode-metode pengukuran 

kinerja tersebut merupakan metode yang sama yang digunakan oleh Bank 

Konvensional. Dalam prakteknya alat ukur konvensional yang digunakan di 

perbankan syariah memiliki banyak kekurangan dan masih sulit membedakan 

karakteristik antar Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Ghifari dkk., 2015).  



2 
 

Adanya perdebatan tentang bagaimana mengukur kinerja Bank Syariah, ini 

dimulai ketika beberapa ahli menggunakan tolok ukur konvensional untuk 

membandingkan kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional, yang 

mengakibatkan klaim bahwa Bank Syariah lebih rendah dari Bank Konvensional 

dalam kinerja (Mohammed dkk., 2008). Berdasarkan tujuan etika yang lebih tinggi 

(Maqasid al-Shariah), Bank Umum Syariah diharapkan lebih selaras dalam 

mencapai kebaikan sosial dibandingkan dengan bank konvensional, yang 

operasinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi 

pemegang saham (Mergaliyev dkk., 2019). Beberapa ahli seperti Mergaliyev dkk 

(2019) berpendapat bahwa secara teori, Bank Syariah bekerja menuju tujuan sosial-

ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan masalah 

kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, diyakini bahwa Bank Syariah lebih fokus 

pada memaksimalkan keuntungan. 

Hasil yang paling menguntungkan dalam menggunakan tolok ukur 

konvensional untuk menganalisis kinerja bank adalah kekuatan mereka dalam 

mengungkapkan keadaan keuangan. Kerugian utama menggunakan tolok ukur 

konvensional untuk mengukur kinerja Bank Syariah adalah bahwa adanya 

kegagalan untuk menyelidiki aspek syariah (hukum Islam). Bank Syariah 

diharapkan dapat membawa maslahah (kepentingan umum) bagi kesejahteraan 

manusia. Dengan pemikiran ini, kinerja Bank Syariah harus dipastikan dengan 

mempertimbangkan tidak hanya aspek keuangan tetapi juga fitur religius mereka 

(Mohammed dkk., 2015). 

Kekhasan karakteristik antara bank syariah dan bank konvensional 

merupakan hal yang paling mendasar yang membedakan layanan intinya, dan akan 

membuat evaluasi terhadap kedua jenis perbankan tersebut menjadi berbeda pula. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen untuk mengukur kinerja yang akan 

melengkapi tujuan keuangan perbankan syariah. Pembentukan instrumen ini 

diperlukan untuk menjawab salah satu hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

industri keuangan syariah berkembang pesat dan berinovasi namun lamban dalam 

membangun kredibilitas (Mohammed dkk., 2008).  

Menurut Hudaefi dan Noordin, (2019) menyatakan bahwa mengevaluasi 

kinerja perbankan harus mempertimbangkan karakteristik spesifik bisnis, intensitas 

persaingan dan struktur organisasi maupun bisnis. Tolok ukur konvensional tidak 
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mempertimbangkan aspek Syariah karena hanya memperhitungkan ukuran 

finansial sedangkan Bank Syariah mengukur kinerja secara tepat mewakili aspek 

keuangan dan agama yang merupakan karakteristik khusus Bank Syariah. Maqasid 

al-Shariah bertindak sebagai dasar untuk menentukan apakah Bank Syariah tertentu 

mempraktikkan prinsip-prinsip Islam. Penting untuk merujuk pada penjelasan baru 

dari Maqasid al-Shariah disesuaikan dengan konteks saat ini, terutama saat 

mengembangkan ukuran kinerja Bank Syariah.  

Meninjau karya terkait yang mengembangkan ukuran kinerja berbasis 

maqasid, yaitu penelitian tentang Maqasid Shariah Index. Penelitian inovatif 

Mohammed dkk (2008), memelopori pendekatan baru dalam mengukur kinerja 

Bank Syariah yang berasal dari teori Maqasid al-Shariah. Maqasid Shariah Index 

tidak mencakup ukuran profitabilitas dan efisiensi konvensional yang merupakan 

hal penting untuk menyelidiki kinerja keuangan bank. Meski begitu, penelitian saat 

ini mengadopsi Maqasid Shariah Index sebagai referensi utama mengingat 

dampaknya yang besar pada literatur terkait. Dapat dipahami bahwa tindakan 

konvensional telah gagal untuk menyelidiki aspek Syariah dari Bank Syariah, 

sementara tolok ukur yang dikembangkan oleh artikel ilmiah terkait telah 

mengabaikan tolok ukur tradisional yang sangat penting untuk ukuran finansial. 

Untuk memberikan penilaian apakah tujuan pendirian Bank Syariah sudah selaras 

dengan Maqasid al-Shariah, maka diperlukan penilaian kinerja secara khusus 

(Hudaefi & Noordin, 2019).  

Penelitian Mohammed dkk (2008), menggunakan Maqasid Shariah Index 

untuk menilai kinerja perbankan syariah. Variabel-variabel yang digunakan 

mengacu pada teori Maqashid Syariah oleh Abu Zahrah yang meliputi Tahdzib al-

Fard, Iqamah Al-Adl dan Maslahah. Variabel tersebut dioperasionalkan dengan 

menggunakan konsep Sekaran, kemudian diperoleh 10 rasio yang menjadi indikator 

kinerja. Dari sepuluh rasio tersebut, Mohammed dkk (2008) hanya menggunakan 

tujuh rasio dalam penelitiannya.  

Mohammed dkk (2008) menguji kinerja enam Bank Syariah dari berbagai 

negara seperti Indonesia, Malaysia, Bahrain, Sudan, Bangladesh dan Yordania 

selama periode enam tahun (2000 - 2005). Bank Syariah yang terpilih terdiri dari 

Bank Syariah Mandiri (BSM) Indonesia, Bank Muamalat (Malaysia), Bahrain 

Islamic Bank (Bahrain), Sudanese Islamic Bank (Sudan), Islamic Bank Bangladesh 
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(Bangladesh) dan IIABJ Jordan (Jordan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak ada Bank Syariah yang mencapai kinerja tinggi dalam tujuh rasio yang 

mewakili ketiga kategori Maqasid al-Shariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu 

mengevaluasi kembali tujuan dan sasarannya agar sesuai dengan maqashid syariah. 

Menurut Syafii dkk (2012), secara umum Maqasid Shariah Index 

dikembangkan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja perbankan syariah melalui 

pendekatan Maqasid Shariah Index yang terdiri dari tiga indikator pengukuran 

yaitu, pendidikan/ tahdzib al-fard, keadilan/ al-adl dan kesejahteraan/ al-maslahah. 

Syafii dkk (2012), melakukan perbaikan dengan menggunakan 8 rasio 

(pemanfaatan kontrak PLS) sambil memeriksa empat Bank Syariah Indonesia dan 

Yordania selama periode 3 tahun (2008-2010). Hasil penelitian Syafii dkk (2012), 

menunjukkan bahwa diantara nilai indeks tersebut ternyata tidak ada satupun bank 

syariah di objek penelitian mampu merepresentasikan nilai indeks maqashid yang 

tinggi. Penelitian lain yang menggunakan Maqasid Shariah Index untuk mengukur 

kinerja Bank Syariah adalah Ramdhoni dan Fauzi (2020), Hartono dan Sobari 

(2017), Alhammadi dkk (2020), Syafa dan Haron (2019), Wahid dkk (2018), Mutia 

dan Musfirah, (2017).  

Namun menurut Hudaefi dan Noordin (2019) dalam beberapa hal, 

Integrated Maqasid Al-Shariah Based Performance Measure (IMSPM) mungkin 

lebih meningkatkan tolok ukur untuk mengukur kinerja Bank Syariah. IMSPM ini 

mengukur aspek agama dan keuangan Bank Syariah dalam pengembangan model 

untuk mengukur kinerja Bank Syariah yang mengadopsi dari Chapra (2008), yang 

merujuk pada teori Imam Al-Ghazali. Dimana IMSPM menggunakan 5 kategori 

untuk mencapai tujuan syariah yaitu keimanan (din), diri (nafs), kecerdasan ('aql), 

keturunannya (nasl), dan hartanya (mal). Konsep IMSPM ini mengikuti model 

Mohammed dkk (2008) dalam menggunakan konsep operasionalisasi Sekaran dan 

Bougie (2003). 

Indonesia  merupakan salah satu industri perbankan syariah terbesar. 

Berdasarkan Global Islamic Financial Report tahun 2011, Indonesia menempati 

peringkat keempat dengan memiliki potensi pengembangan industri perbankan 

syariah setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Perekonomian Indonesia secara 

keseluruhan tumbuh pada 2019 berdasarkan ramalan median router dari 14 analis 
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menunjukkan 5,3% dibandingkan dengan 2018 sebesar 5,17% (Alhammadi dkk., 

2020). 

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dan Bank Syariah 

telah melaporkan pertumbuhan dan kontribusi yang pesat pada sistem perbankan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Bank Syariah di Indonesia dimulai pada 

tahun 1991, dan karena perkembangan yang cepat, pertumbuhan yang cepat, dan 

signifikansi Bank Syariah dalam sistem perbankan, banyak bank konvensional yang 

mengembangkan usahanya dengan mendirikan Bank Syariah (Alhammadi dkk., 

2020).  

 

Gambar 1. 1. Pertumbuhan Aset BUS di Indonesia 2016-2020 

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK, dapat 

diketahui bahwa aset BUS di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun 2016 

hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 aset BUS di Indonesia adalah sebesar 254,184 

T, dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13,31% dari tahun 

sebelumnya menjadi 288,027 T. Tetapi pada tahun 2018 jumlah BUS di Indonesia 

meningkat menjadi 14 bank yang semula hanya 13 bank dan mengalami 

pertumbuhan asetnya sebesar 9,95% yaitu menjadi 316,691 T. Sedangkan di tahun 

2019 total asset BUS di Indonesia tumbuh sebesar 10,63% menjadi 350,364 T 

hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang pesat sebesar 13,33% yang 

menunjukkan angka 397,073 T.  

Pengelolaan asset merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan, karena pengelolaan aset memiliki peran penting bagi perusahaan. Jika 

perusahaan mampu mengelola asset dengan baik maka aset bisa menjadi bernilai, 

sebaliknya jika perusahaan mengelola asetnya kurang baik maka aset yang ada akan 

mengganggur. Selain itu pengelolaan aset yang baik dari perusahaan akan 
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meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Untuk memperoleh laba yang baik 

maka perusahaan perlu memperhatikan pengelolaan aset yang dimilikinya. 

Pendapatan yang meningkat menunjukan kinerja perusahaan yang baik, investor 

akan tertarik menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki kinerja yang 

baik. Hal tersebut juga dapat meningkatkan harga saham dari perusahaan tersebut. 

Jika harga saham yang meningkat maka nilai perusahaan juga akan mengalami 

peningkatan (Dzahabiyya dkk., 2020). 

Bank syariah yang mengalami perkembangan akan menjadi daya tarik 

positif bagi investor. Investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan yang memiliki track record pertumbuhan dan perkembangan baik. 

Para investor tentunya akan memperhatikan nilai perusahaan yang menjadi obyek 

penanaman modalnya, apakah sahamnya layak dibeli, tidak dibeli, atau dijual, dan 

apakah perusahaan bercitra baik atau tidak. Oleh karena itu, indikator utama 

kesuksesan manajemen perusahaan dapat dilihat dari kemakmuran suatu 

perusahaan dalam memberikan kesejahteraan seluruh pemegang sahamnya. Jika 

harga saham suatu entitas tinggi tentunya membuat nilai perusahaan juga tinggi, 

market share bertambah, dan tingkat kepercayaan pasar pada prospek perusahaan 

tersebut di masa datang juga akan meningkat (Padli dkk., 2019). 

Sebuah perusahaan didirikan untuk mencapai tujuannya. Ada tiga tujuan, 

pertama untuk mencapai keuntungan yang maksimal, kedua untuk kemakmuran 

pemilik perusahaan dan para pemilik saham, dan ketiga adalah menciptakan nilai 

perusahaan. Penciptaan nilai perusahaan dilakukan dengan meninjau kinerja 

keuangan pada peningkatan nilai perusahaan, yang mana tingkat nilai perusahaan 

yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat 

ini, namun juga harapan perusahaan di masa mendatang (Sahara dkk., 2020). 

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan faktor penting dalam suatu 

perusahaan, termasuk industri perbankan. Pengukuran kinerja, selain digunakan 

untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan, juga digunakan untuk menilai 

kepatuhan organisasi terhadap standar yang ditetapkan (Wahyuni dkk., 2020). 

Salah satu tantangan dalam perkembangan perbankan syariah adalah 

kurangnya alat pengukuran kinerja keuangan syariah yang sesuai dengan 

karakteristik bank syariah. Peneliti dalam penelitian ini mencoba melakukan 

penelitian terkait kinerja Bank Syariah yang ada di Indonesia dengan menerapkan 
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konsep pengembangan tolok ukur kinerja Bank Syariah yaitu Integrated Maqasid 

Al-Shariah Based Performance Measure (IMSPM) dan mengetahui pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan. Pengukuran nilai perusahaan dengan kinerja perusahaan 

yang sesuai dengan prinsip syariah yang dirumuskan dengan IMSPM sebagai 

pendekatan untuk mengukur kinerja Bank Syariah agar sesuai dengan tujuannya. 

Sehingga dari pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil judul 

”Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Integrated Maqasid Al-Shariah Based 

Performance Measure (IMSPM) dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya perdebatan tentang 

bagaimana mengukur kinerja Bank Syariah, yang dimulai ketika beberapa ahli 

menggunakan tolok ukur konvensional untuk membandingkan kinerja Bank 

Syariah dan Bank Konvensional, yang mengakibatkan klaim bahwa Bank Syariah 

lebih rendah dari Bank Konvensional dalam kinerja. Salah satu tantangan dalam 

perkembangan perbankan syariah adalah kurangnya alat pengukuran kinerja 

keuangan syariah yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Untuk 

memberikan penilaian apakah tujuan pendirian Bank Syariah sudah selaras dengan 

Maqasid al-Shariah, maka diperlukan penilaian kinerja secara khusus berdasarkan 

Maqasid al-Shariah (Hudaefi dan Noordin, 2019).  

Sehingga, peneliti menggunakan Integrated Maqasid Al-Shariah Based 

Performance Measure (IMSPM) untuk mengukur kinerja Bank Syariah. IMSPM 

merupakan konsep yang mengukur aspek agama dan keuangan Bank Syariah dalam 

pengembangan model untuk mengukur kinerja Bank Syariah. Kinerja perusahaan 

yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor yang pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Dan pengukuran nilai perusahaan 

dengan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dirumuskan 

dengan IMSPM sebagai pendekatan untuk mengukur kinerja Bank Syariah agar 

sesuai dengan tujuannya. Dari latar belakang yang telah ada, maka penulis 

memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja Bank Syariah dengan Integrated Maqasid Al-Shariah 

Based Performance Measure (IMSPM) pada Bank Syariah di Indonesia? 
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2. Bagaimana pengaruh kinerja Bank Syariah dengan Integrated Maqasid Al-

Shariah Based Performance Measure (IMSPM) terhadap nilai perusahaan 

pada Bank Syariah di Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja Bank Syariah dengan Integrated Maqasid Al-

Shariah Based Performance Measure (IMSPM) pada Bank Syariah di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja Bank Syariah dengan Integrated 

Maqasid Al-Shariah Based Performance Measure (IMSPM) terhadap nilai 

perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah didiskripsikan, maka penulis 

membatasi permasalahan pada: 

1. Objek penelitian dibatasi hanya pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia 

yang terdaftar di OJK yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri 

Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, 

Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah dan Bank 

BCA Syariah. 

2. Rentang waktu penelitian dibatasi hanya selama 4 tahun, yakni pada periode 

2017-2020. Hal ini dilakukan karena agar data yang diolah merupakan data 

perbankan syariah yang terbaru.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi kalangan praktisi khususnya disektor perbankan, penelitian ini 

diharapkan dapat membantu manajemen bank syariah mengukur kinerjanya 
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terkait dengan pengukuran berdasarkan tolok ukur maqasid syariah yang 

dikembangkan yaitu dengan model IMSPM. Dan menjadi indikator baru 

dalam menilai pencapaian tujuan berdasarkan hukum syariah yang lebih 

baik. Dengan kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan 

investor dan calon investor yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan 

wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja Bank Syariah dengan memperhatikan Maqasid al-

Shariah dan kaitannya dengan nilai perusahaan kepada masyarakat, atau 

sebagai bahan kepustakaan dan sumber keilmuan.  

 


