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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi  

Menurut Imanta (2011) mengatakan bahwa Teori keagenan mengasumsikan 

bahwa setiap individu dalam perusahaan hanya bertindak atas dasar kepentingan 

mereka masing-masing.  Pemegang saham sebagai  principal diasumsikan hanya 

tertarik pada pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas 

investasi mereka, yang salah satunya tercermin dengan kenaikan porsi dividen dari 

tiap saham yang dimiliki. Sedangkan  agent diasumsikan termotivasi untuk 

meningkatkan  insentif atau kompensasi yang diperoleh dari setiap kemampuan yang 

telah dikeluarkan.  

Agency problem atau masalah keagenan ada dua macam yaitu masalah 

keagenan Tipe I dan Tipe II. Masalah keagenan Tipe I adalah masalah keagenan yang 

tidak terlalu parah yang muncul karena pemisahan antara pemegang saham dan 

manajemen. Masalah keagenan Tipe II adalah masalah keagenan yang lebih parah 

yang muncul di antara pemengan saham mayoritas dan pemegang saham minoritas 

(Fatmawati , 2013) 

Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara prinsipal dan agen, hal 

tersebut memicu adanya asymetric information dimana agen memiliki informasi yang 

lebih baik mengenai organisasi dari pada prinsipal. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Adanya 
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asymetric information dapat memicu adanya masalah agensi baik itu berupa moral 

hazard dan/atau adverese selection (Suryani, 2012)  

Menurut Smith (2011) dalam  Fatmawati (2013) ada dua macam konflik 

kepentingan yaitu: 

1. Moral hazard 

Tindakan agen yang tidak sesuai etika dan mementingkan diri sendiri 

biasanya tidak diketahui oleh prinsipal. Selain itu, kontrak keagenan didasarkan pada  

imperfect, yaitu  principal tidak mengetahui seluk-beluk informasi perusahaan  yang 

berkaitan dengan tindakan agen. 

2. Adverse selection 

Agen memiliki informasi yang lebih lengkap ketika kontrak dengan prinsipal 

belum dibuat (pre-contracting private information) dan informasi yang lengkap baru 

diungkapkan setelah kontrak dijalankan sebelum keputusan dibuat (superior post 

contracting but pre-decision private information). Prinsipal tidak mampu mengontrol 

apakah agen bertindak untuk kepentingan prinsipal atau kepentingan agen itu sendiri. 

Suryani (2012) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi 

sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self 

interest) (2). manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse).  

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat diihat bahwa konflik agensi 

yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar 
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tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan 

kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Dengan perilaku  opportunictis  dari manajer, manajer bertindak sesuai dengan  

kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada 

kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa 

manajer untuk menjalankan perusahaan (Suryani, 2012) 

 

2.2 Teori Stewardship  

Menurut Rashidpour dan Mazaheri (2013) menyebutkan bahwa berbeda 

dengan agency theory yang memandang para manajer termotivasi oleh tujuan pribadi, 

terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, maka stewardship theory 

memandang manajer, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termotivasi untuk 

melayani kebutuhan organisasi dan mengabdikan dirinya untuk pencapaian tujuan 

organisasi tersebut. Meskipun tidak ada yang dapat menentukan mana teori yang 

lebih baik diantara keduanya, tetapi ada satu hal yang penting untuk diperhatikan 

terkait kedua pendekatan ini yaitu bahwa para manajer maupun pekerja harus dapat 

dilihat dari arah yang tepat, apakah mereka termotivasi untuk pencapaian tujuan 

pribadi ataukah mereka termotivasi untuk mengabdi pada tujuan organisasi  

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para 

manajer (bank) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan 

pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut 

mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan 
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organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok 

principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan 

memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut 

(Usamah, 2010).  

Pemaparan secara implisist menyatakan bahwa para manajer (bank) akan 

bertindak sesuai kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi 

kepentingan mereka sendiri. Menurut teori stewardship manajer (bank) akan 

berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik 

tidak sama, steward akan mencoba bekerja sama dari pada menentangnya, karena 

steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik 

merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha 

untuk mencapai tujuan organisasi.Teori stewardship ini dibangun atas dasar asumsi 

filosofis bahwa manusia hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh 

tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Raharjo, 

2012). 

 

2.3 Good Corporate Governance (GCG) 

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Menurut Eviannisa (2014) Good Corporate Governance merupakan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,karyawan, serta pemegang kepentingan intern 

dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak hak dan kewajiban mereka. 
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Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang 

lain.  

Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan 

korupsi  baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran 

serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 

kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good Governance 

sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat 

(Wahab, 2013)  

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan 

prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran 

(fairness). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance Bagi Bank Umum). 

Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (2012:3) yang 

dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) 

mempaparkan mengenai arti dari kelima prinsip tersebut, yaitu prinsip keterbukaan 

(transparency), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-

ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran usaha dan strategi bank 
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sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada prudential 

banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai 

wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak 

manapun dalam pengambilan keputusan (independency), serta senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan 

kewajaran (fainess). 

Pedoman tersebut merinci konsepsi dari kelima prinsip GCG (2012:4-5), 

yakni: 

1. Transparansi (Transparency) 

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan 

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta 

mudah diakses. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara 

objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi serta 

bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat 

yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan 

professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 
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3. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Tanggung jawab mengandung unsur kepatuhan peraturan perundangundangan 

dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan 

lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga 

korporasi yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Independensi mengandung unsur kemandirian serta objektifitas dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi 

(independency), Bank harus dikelola secara independen agar masing‐ masing organ 

Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fainess) 

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan 

yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing‐masing 

pihak yang bersangkutan. 

Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur 

perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung 
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jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme 

yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta 

hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, 

direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari 

struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya 

merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan 

akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang 

meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan 

perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. Corporate 

governance adalah suatu konsep yang luas (Amanda, 2013) 

2.3.2 Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Menurut Adrian Sutedi (2011) Unsur-unsur yang terkait pelaksanaan GCG 

yakni unsur internal dan eksternal. Unsur internal adalah unsur yang diperlukan dari 

dalam perusahaan sedangkan unsur eksternal adalah unsur yang diperlukan dari luar 

perusahaan. unsur internal meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, 

manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasar kinerja, dan komite audit. Unsur 

eksternal meliputi investor, akuntan publik, institusi penyedia informasi, pemberi 

pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.  

2.3.3 Dewan Komisaris Independen 

Terdapat beberapa pengertian komisaris independen menurut beberapa 

peneliti, yaitu menurut Susiana dan Herawaty (2014:9) menjelaskan bahwa komisaris 

independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya 
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beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan 

yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4PBI/2006 tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance bagi Bank Umum, komisaris independen merupakan 

anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, 

kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota 

dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 

hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen. 

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 

direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan 

berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban 

untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari 

dewan direksi. 

Menurut Sari (2012) menyebutkan Komisaris Independen adalah anggota 

komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, 

anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen 

berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang 

saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-
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kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga 

dapat merangkap sebagai ketua komite audit. 

Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen menurut Sari (2012) 

adalah sebagai berikut : 

a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari 

perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris 

lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan 

perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

2.3.4 Dewan Pengawas Syariah 

Totok (2015:212) menyebutkan bahwa secara umum, Dewan Pengawas 

Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan  nasihat kepada direksi 

serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengertian lebih 

lanjut nya adalah DPS adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh 

Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional  

 Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar 

sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas 

Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional seperti yang disebutkan  

Totok (2015:213) 
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Menurut Imam (2013:153) Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang 

bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS 

diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah 

mendapat rekomendasi dari DSN 

Imam (2013:156) juga menyebutkan Dewan Pengawas Syariah atau yang 

lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah 

dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga 

keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat 

Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur 

suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas 

Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari`ah agarsesuai 

dengan ketentuan dan prinsip syari`ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah 

Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan 

pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari`ah dan pimpinan kantor 

cabang syari`ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari`ah dan sebagai 

mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam 

mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga 

keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. 

Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam 

mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan 

syariah yang bersangkutan. 
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2.3.5 Komite Audit 

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 

Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK 55/2015”), Komite Audit adalah komite yang 

dibentuk dan bertanggung jawab kepada  Dewan Komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi  Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit 

terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak 

dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris 

Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya.  

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung 

jawab paling sedikit meliputi: 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten 

atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan 

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik. 

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 

manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
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d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan 

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

imbalan jasa. 

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan 

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. 

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi 

pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. 

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 

keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya 

potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik. 

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

Menurut Tjager dkk (2003) dalam Hartono dan Nugrahanti (2014:196) komite 

audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama 

untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate governance terutama transparansi 

dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai. Berdasarkan keputusan 

ketua BAPEPAM Kep. 29/PM/2004 menjelaskan bahwa komite audit yang dibentuk 

oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Komite audit juga bertanggung jawab terhadap pengawasan proses pelaoran 
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keuangan. Selain itu komite audit merupakan penghubung antara pemegang saham 

dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah 

pengendalian. 

Susiana dan Herawaty (2014:8) menjelaskan bahwa dibentuknya komite audit 

oleh dewan komisaris memiliki tujuan diantaranya : 

1. Memastikan laporan keuangan yang diterbitkan tidak menyesatkan dan sesuai 

dengan praktik akuntansi berterima umum. 

2. Memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan memadai. 

3. Menindaklanjuti terhadap adanya dugaan penyimpangan yang sifatnya material di 

bidang keuangan dan implikasi hukumnya. 

4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal. 

Menurut Sitorus (2012) dalam Hartono dan Nugrahanti (2014:196) 

menerangkan bahwa pembentukan komite audit dapat meningkatkan fungsi 

pengawasan dewan komisaris sebagai salah satu struktur tata kelola. Komite audit 

dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah anggota komite audit yang terdapat 

di perusahaan. 

 

2.4 Dana Syirkah Temporer  

Dana  syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai  investasi dengan 

jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana  Bank mempunyai hak 

untuk mengelola dan  menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil 

investasi berdasarkan kesepakatan (Martani, 2015) 
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Dan juga Martani (2015) menyebutkan Dana syirkah temporer adalah dana 

yang diterima oleh  Bank dimana  Bank  mempunyai hak untuk mengelola dan 

menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan 

pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan 

kesepakatan. Dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian 

normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau 

pelanggaran kesepakatan, maka  Bank  tidak berkewajiban atau  menutup kerugian 

atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan 

dana dari investasi  mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, 

dan akun lain yang sejenis. Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan 

hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah, mudharabah 

muqayyadah atau musyarakah. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan 

menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai 

tempat, cara,  atau obyek investasi. 

Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan 

menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian 

hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan:  

a. Konsep bagi laba (profit sharing), atau  

b. Konsep bagi hasil (gross profit margin atau dalam fatwa disebut net revenue 

sharing). 
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2.5 Profitabilitas 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas managemen berdasarkan 

hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan (Agustin, 2014). Rasio ini 

lebih diminati oleh para pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai salah 

satu alat keputusan investasi, apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan, 

dipertahankan dan sebagainya. Pengukuran profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan secara tidak 

langsung.Para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

ini. 

Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan 

saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga memperkuat 

kondisi keuangan perusahaan. Selain itu dengan semangkin kuatnya kondisi 

keuangan dan meningkatnya laba maka semakin besar pula kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividennya. Para manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi 

juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan 

perusahaan. Dengan demikian semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para 

manajer (insider) menjadi meningkat powernya  bahkan bisa meningkatkan 

kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai hasil keuntungan yang tinggi. 

Jadi, profitabilitas jadi pertimbangan investor dalam keputusan investasinya. 

Profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang diinvesatsikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk mengasilkan keuntungan bagi semua investor. Skala 
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pengukuran untuk profitabilitas perusahaan adalah rasio. Terdapat beberapa ukuran 

untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu: return on equity, return on asset, 

earning per share, net profit margin. 

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yangdigunakan dalam perusahaan. 

Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 

karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. 

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian 

(return) semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara faktor net income 

margin dengan perputaran aktiva. 

Menurut Diana (2015), rumus ROA yang digunakan adalah:  

 

 

 

 

 

 

ROA  =  Laba Bersih setelah Pajak           

Total Aktiva 
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2.6 Teori Al-Maqashid Al-Syariah  

Maqashid syariah didefinisikan sebagai tujuan dari adanya hukum islam 

adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (maslahah) umat manusia di dunia dan 

akhirat (Nurhayati et al, 2013). Menurut Mingka (2014), Maqashid Syariah memiliki 

arti tujuan-tujuan syariah yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia 

di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Wibowo (2012), pengertian dari Al-

Maqashid Al-Syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah 

swt dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.  

Etti (2013) menyebutkan bahwa dalam Maqasid Syariahh mewujudkan 

kemaslahatan sebagai tujuan pensyari’atan hukum yang utama dapat dicapai apabila 

dapat memelihara lima unsur pokok yang disebut juga ushul al-

khamsah atau daruriyat al-khams, yaitu (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal (4) Keturunan 

(5) Harta 

Kelima unsur pokok tersebut merupakan hal-hal yang asasi bagi manusia. 

Dengan adanya hukum yang disyari’atkan oleh Allah yang bertujuan mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia berarti  Allah memberikan perlindungan asasi bagi 

kehidupan manusia  

Secara umum al-Thufi pengikut al-Ghozali. Penjelasanya tentang Maqashid 

al_syari’ah hampir mirip dengan al-Ghozali diamana al-Ghozali membagi maqashid 

menjadi ukhrawi dan duniawi sedangkan alThufi membaginya menjadi syara’ dan 

adat. Kemudian pada tingkatan maqashid primer, skunder dan suplementer, berikut 

tentang lima macam hak primer: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Konsep yang 
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dikembangkan al-Thufi masih kental dengan nuansa warisan al-Ghozali. (Mustafied, 

2013:45) 

Maslahat didalam Maqasid Syariah definisikan sebagai sesuatu yang 

mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin 

kemaslahatan berarrti bahwa agama (syara’) menurut al-Ghozali, harus melindungi 

empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, keturunan dan harta. (Mustafied, 

2013:38) 

Menurut Zahrah (2011), tujuan syariah (maqasid syariah) adalah segala 

sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk 

kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yaitu untuk menjaga eksistensi, 

mengembankan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritual. 

Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, 

menjaga ketertiban didalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam 

dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil 

dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi 

(FKI Ahlu Shuffah, 2013)   

Terdapat 3 tujuan syariah yang dikembangkan oleh Zahrah dalam Mohammed 

et al (2008) yang berjudul Usl al-Fiqh. Dalam penelitian tersebut, secara spesifik 

beliau mengklasifikasikan tujuan syariah kedalam 3 lingkup yang berbeda yaitu :  

1. Tahdhib al-Fard (Pendidikan Individual), yaitu agar masing masing 

individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi 

sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang 
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disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang 

menghasilkan dzholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta 

kehaarmonisan dalam masyarakat. Seperti firman Allah :  

ًٰ َعِي اْلفَْحَشاِء  ٌَْه ََلةَ تَ ََلةَ ۖ إِىَّ الصَّ اْتُل َها أُوِحَي إِلَْيَك ِهَي اْلِكتَاِب َوأَقِِن الصَّ

ُ يَْعلَُن َها تَْصٌَعُىىَ  ِ أَْكبَُر ۗ َوَّللاَّ ٌَْكِر ۗ َولَِذْكُر َّللاَّ  َواْلُو

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa 

yang kamu kerjakan (Q.S.Al-Ankabut:45) 

2. Iqamah al-„Adl (Perwujudan Keadilan), yaitu mewujudkan keadilan dalam 

semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak 

dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermualmalah, karena dimata hukum 

semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang 

kuat dan yan lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain 

dan melaksanakan kewajibannya. Seperti firman Allah : 

ِ ُشَهَداَء بِاْلقِْسِط ۖ َوََل يَْجِرَهٌَُّكْن َشٌَآُى قَْىٍم  اِهيَي َلِِلَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَي آَهٌُىا ُكىًُىا قَىَّ

 ََ َ ۚ إِىَّ َّللاَّ َخبِيٌر بَِوا تَْعَولُىىَ  ًٰ أََلَّ تَْعِدلُىا ۚ اْعِدلُىا هَُى أَْقَرُب لِلتَّْقَىٰي ۖ َواتَّقُىا َّللاَّ   َعلَ
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (Q.S. Al-Maidah:8) 

3. Jalb al-Maslahah (Kesejahteraan Masyarakat), yaitu menghasilkan 

kemaslahatan umum bukan menghasilkan kemaslahatan khusus untuk pihak tertentu. 

Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan 

pada penjagaan pada agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja 

perbankan berdasarkan Al-Maqashid Al-Syariah harus sesuai dengan ketiga tujuan 

syariah diatas. Dalam islam, ketiga sasaran yang ingin dicapain inilah yang dikenal 

dengan nama Al-Maqashid Al Syariah atau pencapaian tujuan syariah (Nurhayati et 

al, 2013). Maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan 

syariah yaitu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, 

fiskal, pendanaan publik), menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan 

syariah, serta merumuskan regulasi-regulasi dalam perbankan maupun lembaga 

keuangan syariah (Mingka, 2011)  

Konsep Maqashid syariah penting untuk diimplementasikan agar dapat 

menjadi pengawal bagi setiap transaksi ekonomi dan keuangan agar bisa mengikuti 

perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat 
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(Wibowo, 2012). Tanpa maqashid syariah, maka semua pemahaman mengenai 

ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku serta 

kehilangan substansi syariahnya (Mingka, 2014). 

Pengembangan Maqasid Syariah  yang dikembangkan oleh 

Mohammed,Razak dan Taib (2008) yaitu: 

Tabel 2.1 

Operasionalisasi Maqasid Syariah  

Konsep 

(tujuan) 

Bob

ot 

Nilai 

Dimensi Elemen 

(Unsur) 

Rasio Kinerja Bobot 

Nilai 

1. 

Pendidikan 

Individu  

 

30 D1. 

Meningkatka

n 

Pengetahuan  

 

E1. Hibah 

Pendidika

n  

 

R1. Hibah 

Pendidikan / 

Total Biaya  

 

24 

E2. 

Penelitian  

 

R2. Biaya 

Penelitian / 

Total Biaya  

 

27 

D2. 

Menambah 

dan 

meningkatka

n 

kemampuan 

baru  

 

E3. 

Pelatihan  

 

R3. Biaya 

Pelatihan/ Total 

Biaya  

 

26 

D3. 

Menciptakan 

Kesadaran 

Masyarakat 

akan 

Keberadaan 

Bank Syariah  

 

E4. 

Publisitas  

 

R4. Biaya 

Publisitas/ Total 

Biaya  

 

23 

Total 100 
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2. 

Mewujudkan 

Keadilan  

 

41 D4. Kontrak 

yang Adil  

 

E5. Fair 

Return  

 

R5. Profit 

Equalization 

Reserve (PER) / 

Total 

Pendapatan  

 

30 

D5. Produk 

& Layanan 

Terjangkau  

 

E6. 

Functional 

Distributio

n  

 

R6. Pembiayaan 

Mudharabah+M

usyarakah / 

Total 

Pembiayaan  

 

32 

D6. 

Penghapusan 

Ketidakadila

n  

 

E7. 

Produk 

Bank Non 

Bunga  

 

R7. Pendapatan 

Non Bunga / 

Total 

Pendapatan  

 

38 

Total 100 
3. 

Kepentingan 

Publik  

29 D7. 

Profitabilitas 

E8. Rasio 

Laba 

R8. Laba 

Bersih/total 

asset 

33 

D8. 

Distribusi 

Pendapatan 

dan 

Kesejahteraa

n 

E9. 

Pendapaat

an 

Individu 

R9. Zakat/ laba 

bersih  

30 

D9. Investasi 

dalam Sektor 

Riil 

E10. Rasio 

investasi 

di sektor 

Riil 

R10. Total 

investasi sektor 

riil/total 

investasi. 

37 

100 Total 100 

Sumber: Mohammed & Taib (2008) 

Tahapan Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah pada perbankan yaitu:  

a) Menentukan rasio kinerja yang yang akan digunakan berdasarkan ketersediaan 

data. Dalam penelitian ini menggunakan 10 rasio keuangan, yaitu : 

1) Hibah Pendidikan / Total Biaya (R1) 
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2) Biaya Penelitian / Total Biaya (R2) 

3) Biaya Pelatihan/ Total Biaya (R3) 

4) Biaya Publisitas/ Total Biaya (R4) 

5) Profit Equalization Reserve (PER) / Total Pendapatan (R5) 

6) Pembiayaan Mudharabah+Musyarakah / Total Pembiayaan (R6) 

7) Pendapatan Non Bunga / Total Pendapatan (R7) 

8) Laba Bersih/total asset (R8) 

9) Zakat/ laba bersih (R9) 

10) Total investasi sektor riil/total investasi (R10) 

b)   Tahap selanjutnya adalah melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio 

kinerja dengan masing masing bobot. Secara matematis dapat dijelaskan dalam model 

berikut:  

1) Maqasid Pertama (Mendidik Individu):  

PI(O1) = W
11

(E
11

 x R
11

 + E
21

 x R
21

 + E
31

 x R
31

 + E
41

 x R
41

) 

Dimana:  

PI(O1) : Indikator Kinerja untuk Maqasid pertama yaitu mendidik individu 

W
11

  : Bobot O1 (Maqasid Pertama) 

E
11

 : bobot elemen pertama O1 

E
21

 : bobot elemen kedua O1 

E
31

 : bobot elemen ketiga O1 

E
41

 : bobot elemen keempat O1 
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R
11

 : rasio dari elemen pertama O1 

R
21

 : rasio dari elemen kedua O1 

R
31

 : rasio dari elemen ketiga O1 

R
41

 : rasio dari elemen keempat O1 

 

2) Maqasid Kedua (Mewujudkan Keadilan) 

PI(O2) = W
22

(E
12

 x R
12

 + E
22

 x R
22

 + E
32

 x R
32

) 

Dimana:  

PI(O2) : Indikator Kinerja untuk Maqasid kedua yaitu mewujudkan           

keadilan 

W
22

  : Bobot O2 (Maqasid Kedua) 

E
12

 : bobot elemen pertama O2 

E
22

 : bobot elemen kedua O2 

E
32

 : bobot elemen ketiga O2 

R
12

 : rasio dari elemen pertama O2 

R
22

 : rasio dari elemen kedua O2 

R
32

 : rasio dari elemen ketiga O2 

3) Maqasid Ketiga (Kepentingan Publik) 

PI(O3) = W
33

(E
13

 x R
13

 + E
23

 x R
23

 + E
33

 x R
33

) 

Dimana:  

PI(O3) : Indikator Kinerja untuk Maqasid kedua yaitu Kepentingan publik 

W
33

  : Bobot O3 (Maqasid Ketiga) 
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E
13

 : bobot elemen pertama O3 

E
23

 : bobot elemen kedua O3 

E
33

 : bobot elemen ketiga O3 

R
13

 : rasio dari elemen pertama O3 

R
23

 : rasio dari elemen kedua O3 

R
33

 : rasio dari elemen ketiga O3 

c)  Menentukan Indeks Maqasid Syariah (IMS) 

 Indeks Maqasid Syariah untuk setiap bank syariah merupakan total dari 

semua kinerja indikator dari tiga tujuan maqasid syariah yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

IMS = PI(O1) + PI (O2) + PI (O3) 

Dengan kata lain Indeks maqasid syariah untuk setiap bank syariah adalah jumlah 

indikator maqasid syariah tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 3. 

  



 
 

42 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu  

Peneliti/Judul Variabel Hasil Penelitian 

Independen Dependen 

Pengaruh Dana 

Syirkah Temporer 

dan Good Corporate 

Governance 

terhadap Kinerja 

Maqasid Syariah 

Bank Syariah di 

Indonesia 

( Muamar Nur 

Kholid dan Arief 

Bachtiar, 2014) 

Dana Syirkah 

Temporer, GCG 

Maqasid 

Syariah 

(1)variabel dana syirkah 

temporer berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kinerja maqasid syariah 

bank syariah, (2) 

berdasarkan pada teori 

agensi, jumlah anggota 

komisaris berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

maqasid syariah bank 

syariah, dan (3) jumlah 

anggota komite audit 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja maqasid 

syariah bank syariah, dan 

(4) Variabel dewan 

pengawas syariah, dan 

jumlah rapat komite audit 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja maqasid syariah 

bank syariah. 

Peningkatan Kinerja 

Bank Syariah di 

Indonesia Melalui 

Penerapan Good 

Coorperate 

Governance  

(Fitri Agustina,2016) 

GCG (DPS, 

Dewan 

Komisaris, 

Komite Audit) 

Peningkatan 

Kinerja 

Rangkap jabatan DPS dan 

Dewan Komisaris 

Independen berpengaruh 

signifikan terhadap Maqasid 

Syariah. Sedangkan Komite 

Audit, Rapat Komite Audit, 

DPS, Dewan Komisaris 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Maqasid 

Syariah  

Peran Good 

Coorporate 

Gorvenance dan 

GCG, Maqasid 

Syariah  

Pertumbuha

n laba 

GCG hanya mempengaruhi 

13% terhadap pertumbuhan 

laba. Sedangkan Maqasid 
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Maqasid Syariah 

terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Bank Syariah 

Indonesia 

(Surendra Tomo, 

2016) 

Syariah tidak 

mempengaruhi 

pertumbuhan laba 

AnalisisPengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap Kinerja 

KeuanganSektor 

Perbankan 

(Amanda Julita 

Hutapea,2013)  

 

Dewan 

Komisaris, 

Dewan Direksi 

Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

Dewan Komisaris 

Independen berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan. Dewan 

Direksi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perbankan. 

 Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

terhadap Kinerja 

Keuangan  

(Candra Rifqi 

Triwinasis,2013) 

 

Dewan 

Komisaris, 

Komite Audit 

Kinerja 

keuangan 

Dewan Komisaris 

Independen berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

keuangan dan Komite Audit 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Sumber : Data olahan penulis 2018 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan hubungan yang diduga secara logis antara dua 

variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris 

(Indriantoro dan Bambang, 2011). Oleh karena itu dengan mengacu pada rumusan 

masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumya, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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a.  Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Maqasid syariah 

Bank Syariah  

Adanya kemungkinan munculnya masalah agensi akibat dari pemisahan 

antara prinsipal dan agen mengakibatkan perlu adanya corporate governance yang 

baik. Salah satu struktur corporate governance adalah dewan komisaris. Dewan 

komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan 

terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan opersional bank. Dewan 

komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti 

temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait 

kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam. Dewan komisaris dalam 

penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris. Menurut Lehn, Patro 

dan Zhao (2014) ukuran board of director (komisaris) yang lebih besar 

memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang 

mempengaruhi perusahaan seperti market, teknologi, peraturan-peraturan terkait dan 

lain-lain yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian 

nasihat oleh dewan komisaris. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah anggota 

dewan komisaris yang besar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik, 

sehingga masalah agensi dapat ditekan dan tujuan yang ingin dicapai oleh bank dapat 

tercapai.  

Ditinjau dari teori Maqasid Syariah, Jiwa merupakan salah satu maslahat 

primer (Mustafied, 2013). Jadi, Dewan Komisaris Independen salah satu dewan 
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(perorangan) yang bertugas untuk memberi saran dan menilai kinerja perusahaan 

supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya.  

Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di bangladesh 

dan penelitian Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang meneliti 25 bank di bangladesh 

2003-2011 menemukan bahwa jumlah board of director (komisaris) mempengaruhi 

kinerja keuangan bank.  

H1 : Diduga jumlah anggota dewan komisaris Independen berpengaruh positif 

terhadap kinerja Maqasid syariah 

b. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid syariah Bank 

Syariah  

Dewan pengawas syariah muncul karena adanya pemisahan antara pemilik 

dana dengan manajemen, sehingga dari hasil tersebut ada asymetric information yang 

dapat menimbulkan adanya masalah agensi. Hal tersebut dapat memicu bank syariah 

untuk tidak bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemilik 

dana dengan bank syariah. Mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan 

Kinerja maqasid syariah bank syariah karena adanya dewan pengawas syariah yang 

baik, memilki pengawasan yang baik sehingga diharapkan bank syariah dapat 

mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, dan manajemen bank 

syariah tidak memanfaatkan bargaining power yang dimiliki untuk mengelabuhi 

nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri.  
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Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas 

mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, 

kepakaran, pengalaman, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih 

baik. Semakin banyak dewan pengawas syariah diharapkan akan ada pengawasan 

yang lebih baik, sehingga tingkat kepatuhan syariah bank syariah menjadi lebih baik. 

Adanya pengawasan yang baik diharapkan menurunkan masalah agensi yang 

dilakukan oleh manajemen bank syariah, sehingga dengan berkurangnya masalah 

agensi diharapkan kinerja maqasid syariah bank syariahnya menjadi lebih baik.  

Berdasarkan pada teori agensi bahwa dengan adanya pemisahan antara 

pemilik dana dan pengelola dana akan dapat menimbulkan masalah agensi, dan salah 

satu hal yang dapat menekan adanya masalah agensi adalah adanya monitoring. 

Adanya dewan pengawas syariah adalah untuk memonitoring ketaatan bank syariah 

terhadap syariah Islam, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menekan masalah 

agensi yang diharapkan dengan begitu kinerja bank syariah menjadi lebih baik.  

H2 : Diduga jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif 

terhadap kinerja Maqasid syariah bank syariah 

c. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah  

Tugas pokok dari komite audit menurut Peraturan Bank Indonesia 

no.11/33/PBI/2009 pasal 42 ayat 1 adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit 

intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan kecukupan proses 

pelaporan keuangan. Selain itu pada ayat 2 juga disebutkan bahwa komite audit juga 
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memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi 

atas hasil temuan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas 

syariah. Hal tersebut menandakan bahwa komite audit secara tidak langsung juga 

memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah 

Islam. Menurut Al-Matari, et al. (2012) Komite audit juga melakukan monitoring 

terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang reliabel 

bagi stakeholder. Informasi yang reliabel dan transparansi dalam laporan keuangan 

ini penting karena hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk dapat mencapai 

tujuan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari maqasid syariah. Sehingga 

diharapkan dengan adanya komite audit ini tingkat transparansi dan keandalan 

laporan keuangan menjadi lebih baik dan tercipta keadilan sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah.  

Salah satu pengukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan 

jumlah anggota komite audit yang ada pada bank syariah. Menurut Bouaziz (2012) 

Perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak menyediakan 

sumber daya yang lebih banyak pula untuk melakukan pengawasan terhadap proses 

pelaporan akuntansi dan keuangan. Sementara itu Al-Matari, et al. (2012) 

menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak dapat 

meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Penelitian 

Al-Baidhani (2013) yang menliti bank konvensional dan bank syariah Islam di 

Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu penelitian Sam’ani (2010) yang 



 
 

48 

meniliti bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta menemukan bahwa jumlah 

anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank.  

H3 : Diduga jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja 

Maqasid syariah bank syariah 

d. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja 

Maqasid syariah Bank Syariah  

Seorang dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan sebagai dewan 

pengawas syariah pada lembaga keuangan lain. Peraturan Bank Indonesia 

menyebutkan bahwa seorang dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan pada 

4 lembaga keuangan lain. Menurut Usamah (2010) kualitas pengawasan terhadap 

pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah memerlukan adanya pembatasan terhadap 

jumlah rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah, agar lembaga tersebut 

dapat bekerja lebih fokus, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas 

syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Rangkap jabatan yang tidak 

terlalu banyak dipegang oleh dewan pengawas syariah diharapkan dapat 

meningkatkan pengawasan yang lebih baik, sehingga kemungkinan-kemungkinan 

masalah agensi dapat ditekan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja bank syariah 

itu sendiri.  

H4 : Diduga rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif 

terhadap kinerja Maqasid syariah bank syariah 
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e. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Kinerja Maqasid syariah Bank 

Syariah  

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Bank 

syariah memiliki tujuan yang hendak dicapai, dimana menurut Mohammed, Razak 

dan Taib (2008) tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari maqasid syariah. 

Bank akan mencapai tujuan tersebut dengan menjalanakan fungsi sebagai lembaga 

perantara keuangan yaitu menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak 

yang kekurangan dana, dimana dalam menjalankan fungsi tersebut bank berlandaskan 

pada syariah Islam. Aktivitas penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana 

dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah dimana dana dari aktivitas 

pendanaan dengan kedua akad tersebut secara akuntansi di kelompokkan kedalam 

akun dana syirkah temporer. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, 

maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Bank yang memiliki 

fungsi perantara keuangan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik 

karena dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh adanya 

bank tersebut.  

Ditinjau dari teori Maqasid Syariah, Harta merupakan salah satu maslahat 

primer (Mustafied, 2013). Jadi dana syrikah temporer merupakan salah satu kategori 

harta yang dimana dalam perbankan merupakan penunjang bank menjalankan 

kegiatan nya dengan baik.  

Berdasarkan pada teori stewardship bahwa bank adalah pihak yang dapat 

dipercaya, bertindak sesuai kepentingan pemilik dana dan tidak termotivasi oleh 
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tujuan individu, diharapkan semakin banyak dana syrikah temporer akan membantu 

bank menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang lebih baik, 

sehingga dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai atau dengan 

kata lain bank memiliki kinerja yang baik.  

H5 : Diduga tingkat dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap 

kinerja maqasid syariah bank syariah 

f. Pengaruh profitabilitas terhadap kinerja Maqasid Syariah bank syariah 

Profitabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan dan merupakan salah satu tujuan dari perusahaan, begitu pula dengan 

perusahaan yang berbasis syariah. Profitabilitas juga sering digunakan oleh investor 

maupun kreditor untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan. Profitabilitas yang 

tinggi menunjukkan bahwa kinerja suatu perusahaan itu baik, sedangkan tingkat 

profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan bahwa kinerja suatu perusahaan itu 

buruk. 

Mendasarkan teori stewardship, bank syariah tidak hanya bertindak sesuai 

kepentingan pemilik dana dan tidak termotivasi oleh tujuan individu. Yang mana 

profit tidak menjadikan tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. 

Didalam Maqasid Syariah harta juga merupakan salah satu aspek yang sangat 

diperhitungkan didalamnya. Walaupun tujuan syariah (maqasid syariah) itu tidak 
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tergantung hanya kepada profit. Akan tetapi, profitabilitas yang meningkat akan 

menunjang kesejahteraaan kepentingan publik  

Berdasarkan uraian dan teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis : 

H6 :Diduga profitabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Maqasid 

Syariah Bank Syariah 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Good Corporate Governance  
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