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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia 

memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pengembangan industri 

keuangan berbasis syariat Islam. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang 

dengan pesat yaitu dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya 

menggunakan prinsip syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan 

menjadi pelopor bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem 

ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. 

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-

bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem 

bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap 

eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan 

global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan 

syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis.  

Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, 

kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat 

berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Bank syariah 

haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat dan peran dan 

tanggungjawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas 

pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah 
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kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan 

prinsip syariah. 

Tabel I.1 

Adjusted IFCI Scores For 2016 

Sumber : Islamic Finance Country Index (IFCI, 2016). 

Dilihat dari Tabel I.1 perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam 

penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2016, menduduki urutan 

keenam dengan skor 24.21 meningkat dibanding tahun 2015 yang menduduki 

pringkat ketujuh dengan skor 22.45. Indonesia merupakan negara yang memiliki 

potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah 

Malaysia, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirate, dan Kuwait.  

Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat seiring 

dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset 
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perbankan syariah yang sangat tinggi dan ditambah lagi volume penerbitan sukuk 

terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari Islamic Financial Country 

Index (IFCI). 

Bank Indonesia selaku regulator, sudah seharusnya memberikan perhatian 

yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan 

syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah dapat 

membawa maslahat bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan 

masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor rill karena produk 

yang ditawarkan, khususnya pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying 

transaksi disektor rill sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat 

spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji 

ketangguhannya. Ketiga, sistem bagi hasil yang menjadi ruh perbankan syariah 

akan  membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak baik bagi pemilik dana 

selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank sebagai pengelola 

dana ( Setiowati, 2013). 

Sampai bulan April 2016, Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah perbankan 

syariah di Indonesia yaitu sebanyak 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank 

Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). 

Pengetahuan adalah salah satu bagian penting dalam aset tak berwujud. 

Pengetahuan diakui sebagai komponen esensial bisnis dan sumber daya strategis 

yang lebih sustainable (berkelanjutan) untuk memperoleh dan mempertahankan 
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keunggulan kompetitif yang dimiliki para pelaku bisnis. Bahkan pengetahuan 

telah menjadi bagian dalam pengembangan suatu bisnis. Salah satu pendekatan 

yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran knowledge asset (asset 

pengetahuan) tersebut adalah intellectual capital yang telah menjadi focus 

perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi 

maupun akuntansi (Fauzi, 2016). 

Begitu juga kemajuan perbankan yang tidak bisa terlepas dari kekayaan 

intelektual setiap sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan 

kompetisi dan perhatian masyarakat. Sumber daya yang dimiliki perbankan tidak 

hanya berasal dari aset yang berwujud (tangible asset), akan tetapi dalam bentuk 

aset tidak berwujud (ingtangible asset) dimana perbankan bisa memanfaatkan 

sumber daya yang dihasilkan melalui human capital, structural capital, dan juga 

costumer capital dari perbankan syariah.  

Bringker dalam Ulum (2016) menyatakan bahwa Human capital 

merupakan kemampuan karyawan untuk memberikan solusi kepada pelanggan, 

untuk berinovasi dan pembaruan. Structural Capital merupakan infrastuktur yang 

mendukung komponen human capital. Contohnya sistem teknologi informasi, 

image perusahaan, konsep organisasi dan dokumentasi. Customer Capital 

merupakan hubungan dengan orang-orang yang bersama mereka melakukan 

bisnis. Contohnya kontrak jangka panjang, kepuasan pelanggan, profil pelanggan, 

dan pembaruan kontrak.  

Hal ini sejalan dengan adanya tantangan yang akan dihadapi perbankan 

khususnya bank umum syariah. Tantangan tersebut diantaranya yaitu: inovasi 
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produk keuangan dan perbankan syariah, skuritisasi aset bank syariah, kualitas 

aset bank syariah, memperkuat permodalan dan skala usaha bank syariah,  

persaingan dalam mengumpulkan dana nasabah, penguatan SDM, dan teknologi 

sistem keuangan syariah. Jika hal tersebut dapat tercapai maka kinerja bank 

syariah akan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya (infobanknews.com). 

Tantangan yang ada pada perbankan syariah harus segera terselesaikan  

supaya perbankan syariah dapat terus maju dan bersaing. Berikut beberapa 

kondisi perbankan syariah khususnya bank umum syariah. 

Tabel I.2 

Jumlah Pekerja Perbankan Syariah 

Keterangan 
Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah (Tahun) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum 

Syariah 24.111 24.598 41.393 51.413 51.110 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2016 

 Pada Tabel I.2 bisa dilihat jumlah pekerja pada bank umum syariah mulai 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, meskipun pada 

tahun 2016 mengalami sedikit penurunan jumlah pekerja.  

Tabel I.3 

Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum Syariah 

Keterangan 

Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum Syariah 

(Tahun) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah Bank 

Umum Syariah 11 11 12 12 13 

Jumlah Kantor 1.401 1.745 2.163 1.990 1.869 

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Desember 2016 
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Dilihat dari tabel I.3 Perkembangan jumlah bank umum syariah dari tahun ke 

tahun masih belum signifikan, hingga saat ini masih tercatat sebanyak 13 bank 

yang berstatuskan bank umum syariah. Bahkan pada tahun 2016, terjadi 

penurunan jumlah kantor bank umum syariah.  

El Junusi (2012) menyatakan bahwa kepatuhan dan kesesuaian Bank terhadap 

prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Dalam pokok-pokok hasil 

penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa 

bank syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah 

antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Secara 

Implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini 

kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi salah satu hal yang 

dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah, hal 

ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa bank 

syariah. 

 Untuk itu perbankan syariah harus memapu menciptakan hubungan yang baik 

lagi dengan nasabahnya dan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang merupakan 

pilar penting dalam pengembangan bank syariah. Kepatuhan perbankan 

khsususnya bank umum syariah terhadap prinsip islam menjadi pembeda utama 

antara bank syariah dengan bank konvensional. 

Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya intellectual capital dan kepatuhan 

perbankan syariah dalam melaksanakan prinsipnya merupakan landasan bagi 

perusahaan untuk lebih unggul dan kompetitif. Keunggulan perusahaan tersebut 
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menciptakan nilai perusahaan. Pada umumnya kalangan bisnis masih belum 

menemukan jawaban yang tepat mengenai nilai lebih apa yang dimiliki oleh 

perusahaan. Nilai lebih ini dapat berasal dari kemampuan berproduksi suatu 

perusahaan sampai pada loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Nilai lebih ini 

dihasilkan oleh modal intelektual yang dapat diperoleh dari budaya 

pengembangan perusahaan maupun kemampuan perusahaan dalam memotivasi 

karyawannya sehingga produktivitas perusahaan dapat dipertahankan atau bahkan 

meningkat (Swarjono dan Kadir, 2003). 

Hubungan intellectual capital dengan kinerja telah dibuktikan secara empiris 

oleh penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai intellectual capital dengan 

menggunakan VAIC sebagai indikator dari intellectual capital telah banyak 

dilakukan dan mengahasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Ulum dkk (2007), 

meneliti hubungan antara intellectual capital dengan kinerja industri perbankan 

tahun 2004-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh IC 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh peneliti 

lain seperti Subkhan dan Dyah Pitaloka Citraningrum (2010), yang melakukan 

penelitian terhadap perusahaan perbankan tahun 2005-2007. Hasil 

memperlihatkan bahwa intellectual capital dan kinerja keuangan mempunyai 

pengaruh yang signifikan, VACA, VAHU, dan STVA mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Zulyati 

dan Nugraha Arya (2011), pada 66 perusahaan perbankan di Indonesia selama tiga 

periode yaitu tahun2007-2009 menyatakan bahwa dalam penelitiannya terdapat 

pengaruh positif IC (VAIC) terhadap kinerja perusahaan. 
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Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Wahdikorin (2010), yang menguji 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009 yang diproksikan dengan Return on Assets 

(ROA) dan Cost to Asset (CTA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC 

berpengaruh signifikan negatif terhadap CTA dan tidak berpengaruh terhadap 

ROA. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ichmawan (2014), 

yang menunjukkan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja keuangan Bank umum syariah dan tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi Kinerja keuangan Bank Umum Syariah masa depan. 

Penelitian yang terkait dengan implementasi shariah compliance dilakukan 

oleh Khan dan Mirachor (1990) dalam Suyanto (2006) terhadap bank-bank Islam 

di Pakistan dan Iran menyimpulkan bahwa bank dengan prinsip syariah tidak 

menyebabkan sistem keuangan runtuh atau menghawatirkan. Selanjutnya Suyanto 

(2006) melakukan studi pelaksanaan prinsip syariah terhadap kinerja dan 

kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan kegiatan bank syariah pada tahun 

2002-2005 dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prinsip syariah 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan kesejahteraan 

masyarakat dilingkungan kegiatan bank syariah. 

Hameed et al (2004) mengungkapkan tiga komponen indikator islami yaitu 

shariah compliance, corporate governance dan sosial enviroment disclosures 

sebagai pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah sedangkan 

loyalitas nasabah dapat terpupuk dan meningkat apabila adanya kepastian usaha 

dari entitas bank syariah. Kepastian usaha syariah dapat dilihat dari kinerja 
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keuangan bank syariah tersebut. Maka atas dasar itu perlu dikaji lebih dalam lagi 

tentang hubungan antara shariah compliance terhadap kinerja keuangan pada 

perbankan agar pelaku entitas syariah benar-benar menerapkan regulasi-regulasi 

syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia tanpa adanya keresahan terhadap resiko 

kelangsungan usaha dan kinerja keuangannya. 

Dari fenomena yang ada pada saat ini dan ketidak konsistenan penelitian 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan 

mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Rosyadi (2017), dengan menambahkan 

variabel shariah compliance. Pada penelitian ini, shariah compliance 

menggunakan tiga indikator yaitu diantaranya profit sharing zakat ratio, zakat 

performance ratio, equitable distribution ratio. Kinerja keuangan perusahaan 

pada sektor perbankanakan diukur dengan hasil modifikasi Pulic yaitu Islamic 

Banking Value Added Intellectual Coefficient (iB-      ). Penelitian ini akan 

menguji tiga komponen pembentuk iB-       yang merupakan suatu 

pengukuran kinerja IC untuk perbankan syariah. Judul penelitian yang akan 

dilakukan adalah “Pengaruh Intellectual Capital dan Shariah Compliance 

terdahap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan  masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital Employed) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah ? 

2. Apakah iB-VAHU (Islamic Banking-Value Added Human Capital) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah ? 
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3. Apakah iB-STVA (Islamic Banking-Value Added Structural Capital) 

berpengaruh siginifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah ? 

4. Apakah PSR (Profit Sharing Ratio) berpengaruh siginifikan terhadap kinerja 

keuangan bank umum syariah ? 

5. Apakah ZPR (Zakat Performance Ratio) berpengaruh siginifikan terhadap 

kinerja keuangan bank umum syariah ? 

6. Apakah EDR (Equitable Distribution Ratio) berpengaruh siginifikan terhadap 

kinerja keuangan bank umum syariah ? 

7. Apakah iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital Employed), iB-

VAHU (Islamic Banking-Value Added Human Capital), iB-STVA (Islamic 

Banking-Value Added Structural Capital), PSR (Profit Sharing Ratio), ZPR 

(Zakat Performance Ratio) dan EDR (Equitable Distribution Ratio) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum 

syariah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitia ini adalah untuk membuktikan secara empiris : 

1. Untuk membuktikan apakah iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital 

Employed) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum 

syariah. 

2. Untuk membuktikan apakah iB-VAHU (Islamic Banking-Value Added Human 

Capital) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum 

syariah. 
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3. Untuk membuktikan apakah iB-STVA (Islamic Banking-Value Added 

Structural Capital) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keungan bank 

umum syariah. 

4.  Untuk membuktikan apakah PSR (Profit Sharing Ratio) berpengaruh 

siginifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. 

5. Untuk membuktikan apakah ZPR (Zakat Performance Ratio) berpengaruh 

siginifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. 

6. Untuk membuktikan EDR (Equitable Distribution Ratio) berpengaruh 

siginifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. 

7. Untuk membuktikan iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital 

Employed), iB-VAHU (Islamic Banking-Value Added Human Capital), iB-

STVA (Islamic Banking-Value Added Structural Capital), PSR (Profit 

Sharing Ratio), ZPR (Zakat Performance Ratio) dan EDR (Equitable 

Distribution Ratio) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan bank umum syariah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak, baik 

pemegang saham, calon investor, regulator, manajer, maupun akademisi. 

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai pengaruh 

intellectual capital dan shariah compliance terhadap kinerja perbankan 

syariah. 

2. Sebagai referensi untuk menilai kinerja intellectual capital dan shariah 

compliance perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia sehingga 
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investor dapat menggunakannya sebagai indikasi perusahaan tersebut 

memiliki competitive advantage yang lebih. 

3. Sebagai petunjuk bagi kinerja manajer dalam mengelola intellectual capital 

yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan (firm’s 

value creation). 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini dijelaskan tentang dasar-dasar teori yang 

melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan perumusan hipotesis. 

BAB II : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini dijelaskan tentang variabel penelitian, jenis dan 

sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV          : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dijelaskan tentang hasil dari penelitian dan       

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Terdiri dari kesimpulan, saran-saran yang diharapkan dapat 

digunakan bagi peneliti selanjutnya. 

 


