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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal

tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya

sistem ekonomi yang sahih yang tampaknya untuk pemerataan dapat diterima

oleh dunia Islam, karena pada lahirnya tidak berbenturan dengan agama.

Tetapi pada kenyataannya sistem di atas tadi mengacu pada sekularisme

murni. Sementara keinginan islam, disamping mencapai tujuan-tujuan material

harus juga dipertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan

sosial, dan pembalasan Allah diakhirat nanti. Singkatnya kegiatan-kegiatan

ekonomi tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

material, tapi terlebih-lebih kegiatan tersebut haruslah bernilai ibadah di mata

Allah SWT.

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang

berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah

sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan

masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera

mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian

Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme.Dalam

mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman

dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu
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solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya

di Indonesia.

Sejarah perbankan syariah diIndonesia muncul pertama pada tahun

1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Bank Muamalat sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an

sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kamudian,

Islamic Development Bank (IDB) memberikan suntikan dana sehingga pada

periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Keberadaan bank

syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10

tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta

lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Hingga diterbitkannya Undang-Undang

No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, barulah perbankan syariah

memiliki landasan hukum. Sampai saat ini, selain Bank Muamalat

Indonesia(BMI) telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan

konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik yang dimiliki

pemerintah maupun swasta, bank umum yang telah memiliki unit usaha

syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank

Negara Indonesia (Persero), Bank Mandiri (Persero) dan Bank Rakyat

Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank

Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.
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Hasil permodelan potensi dan preferensi masyarakat terhadap bank

syariah yang dilakukan BI tahun 2006 menunjukkan tingginya minat

masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun sebagian responden

mengeluhkan kualitas pelayanan, keterjangkauan jaringan yang rendah.

Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling yang didasari

peraturan BI nomor 8/3/PBI/2006. Hal ini memungkinkan bank umum yang

mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah,

khususnya pembukaan rekening, setor dan tarik tunai (Wibowo,2009:1).

Dari perkembangan itu maka pihak perbankan syariah harus ada yang

mengawasi dan memperhatikan semua unit usaha perbankan syariah. Oleh

karena itu disetiap bank syariah mempunyai komite audit dan dewan

pengawas syariah untuk menilai kepatuhan karyawan bank syariah terhadap

kebijaksanaan, prosedur, dan peraturan-peraturan yang dibuat bank syariah

tersebut yang didasari peraturan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah, dan Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2

dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, cukup jelas disebutkan bahwa : Bank

wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat

bank (Head Office). Dengan adanya komite audit dan dewan pengawas syariah

di tiap-tiap bank syariah maka proses atau kegiatan perbankan yang mereka

lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-

kebijakan yang ada.

Sebagaimana yang terjadi pada bisnis-bisnis pada lembaga keuangan

lainnya, semakin besar volume transaksi bisnis maka akan semakin besar pula

kemungkinan penyalahgunaan kepercayaan terutama dari sisi penanggung.
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Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang

berdasarkan syari’at islam menjadi uswah hasanah dalam meningkatkan

kinerja bank syariah. Dengan meningkatkan kinerja bank syariah, tidak saja

meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, tetapi juga merupakan

bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan

nasional.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah

dilakukan oleh Khairunnisa (2011) adapun yang membedakannya adalah

variabel penelitian yang digunakan yaitu : peran komite audit dan dewan

pengawas syariah di dalam bank syariah mandiri, sedangkan pada penelitian

sebelumnya tidak adanya peran dewan pengawas syariah dalam mengukur

kinerja dan tempat penelitian yang di lakukan berbeda. Alasan penulis

menambahkan Variabel dewan pengawas syariah yaitu sesuai dengan fungsi

utama para ulama dalam dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya

operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan

ketentuan-ketentuan syaria’at islam. Hal ini, karena akad/transaksi yang

berlaku di dalam system perbankan syariah sangat berbeda dengan system

perbankan konvensional. Dalam kaitan ini, dalam system perbankan syariah

diperlukan garis-garis panduan (guidelines) yang berbeda pula dengan system

perbankan konvensional. Garis panduan ini disusun dan ditetapkan oleh

Dewan Syariah Nasional (DSN) Dengan meneliti dari peranan komite audit

dan dewan pengawas syariah dapat terlihat perkembangan bank syariah

dengan melihat sejauh mana pengawasan dan kedisiplinan komite audit dan
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dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan

kinerja bank syariah tersebut.Atas dasar tersebut peneliti membuat judul yaitu

“PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS

SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH

MANDIRI PEKANBARU”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka masalah dalam

penelitian ini dapat di identifikasi masalah sebagai barikut :

1. Apakah peran komite audit berpengaruh dalam meningkatkan kinerja bank

syariah mandiri ?

2. Apakah peran dewan pengawas syariah berpengaruh dalam meningkatkan

kinerja bank syariah mandiri?

3. Apakah peran komite audit dan peran dewan pengawas syariah

berpengaruh secara simultan dalam meningkatkan kinerja bank syariah

mandiri?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui secara empiris apakah pengaruh peran komite audit

dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja bank

syariah mandiri pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Bagi entitas yang diteliti, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam

melakuakan pengawasan dan penilaian yang sangat baik guna

meningkatkan kinerja bank syariah, khususnya bank syariah mandiri

pekanbaru.

2. Bagi peneliti lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

acuan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti yang lain yang membahas

masalah yang sama ataupun aspek lain dimasa yang akan datang.

3. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk

menambah pengalaman dan pengetahuan yang sangat berarti tentang

peranan komite audit dan dewan pengawas syariah yang mempengaruhi

kinerja bank syariah, khususnya bank syariah mandiri.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian

yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, maka penulis akan membagi

dan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis

besar tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II Bab ini merupakan bab telaah pustaka dan dalam bab ini

dijelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang

mendukung penelitian ini,  seperti  konsep komite audit, dewan

pengawas syariah, kinerja bank syariah. serta pandangan islam

mengenai penelitian.
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BAB III Bab ini meliputi metodologi penelitian yang berisikan tentang

objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data,

dan analisis data.

BAB IV Bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian yang

berisikan tentang sejarah objek penelitian, struktur organisasi

dan aktifitas objek penelitian.

BAB V Bab ini merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bagian ini menjelaskan hasil penelitian berdasarkan

metode yang digunakan dan diakhiri dengan pembahasan hasil

penelitian.

BAB VI Merupakan bab terakhir dari skripsi dan bagian  penutup.  Bab

ini  berisikan  kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.


