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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis

perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Penelitian

mengenai komite audit dan dewan pengawas syariah ini dilandasi oleh agency

theory  (teori agensi).  Teori  agensi  merupakan  dasar  yang  digunakan

perusahaan  untuk memahami  corporate  governance.  Hal  yang  dibahas

dalam  teori  ini  adalah hubungan  antara  pemilik  dan  pemegang  saham

(principal)  dan  manajemen (agent). Jensen and Meckling, (1976) dalam hal

ini menyebutkan hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu

orang  atau  lebih  (principal)  yang  mempekerjakan  orang  lain  (agent)

untuk memberikan  suatu  jasa  dan  kemudian  mendelegasikan  wewenang

pengambilan keputusan kepada agent tersebut(Destika, 2011;12).

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan, (1995)

adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal

mempekerjakan  agent  untuk  melakukan  tugas  untuk  kepentingan principal,

termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada

agent. Menurut agency theory, adanya pemisahan antara kepemilikan dan

pengelolaan  perusahaan  dapat  menimbulkan  konflik.  Terjadinya  konflik

yang disebut agency conflict disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu

prinsipal (yang memberi kontrak atau pemegang  saham) dan  agen  (yang
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menerima kontrak dan mengelola  dana  prinsipal)  mempunyai  kepentingan

yang  saling  bertentangan(Destika, 2011;12)

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas

kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan

hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di

dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa

kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan

tersebut.

Karena perbedaan kepentingan inilah masing-masing  pihak  berusaha

memperbesar  keuntungan  bagi  diri  sendiri. Principal menginginkan

pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah

satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham  yang

dimiliki.  Agent  menginginkan  kepentingannya  diakomodir  dengan

pemberian  kompensasi  yang  memadai  dan  sebesar-besarnya  atas

kinerjanya. Principal menilai  prestasi  agent  berdasarkan  kemampuannya

memperbesar  laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi

laba, harga saham dan makin besar deviden, maka agent dianggap berhasil dan

berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya,

agent  pun  memenuhi  tuntutan  principal  agar  mendapatkan kompensasi

yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka agent

dapat  memainkan  beberapa  kondisi  perusahan  agar  seolah-olah  target

tercapai (Watt and Zimmerman, 1986). Permainan tersebut bisa atas prakarsa

dari principal  ataupun  inisiatif  agency  sendiri.  Maka  terjadilah  akuntansi
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yang menyalahi aturan seperti adanya piutang yang  tidak mungkin  tertagih

yang  tidak dihapuskan,  kapitalisasi  biaya  yang  tidak  semestinya  atau

pengakuan  penjualan yang tidak semestinya. Selain itu dapat juga dilakukan

dengan melakukan income smoothing  (membagi  keuntungan  ke  periode

lain)  agar  setiap  tahun  kelihatan perusahaan  meraih  keuntungan,  padahal

kenyataannya  merugi  atau  laba  turun (Elqorni, 2009)

2.2 Pengertian Auditing

American Accounting Association Committee dalam Basic auditing

Consepts memberikan defenisi auditing sebagai berikut dalam M.Guy (2003) :

“Suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan

mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau

kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut

dan kreteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.”

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2010 : 9) adalah :

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan

criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada

pemakai yang berkepentingan.

Dari defenisi auditing oleh Mulyadi tersebut, terdapat unsur-unsur

penting yaitu :
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a. Suatu proses sistematis

Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa rangkaian

langkah atau prosedur yang logis, berangka dan terorganisasi dan

bertujuan

b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan

tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap

perorangan atau entitas yang memuat asersi tersebut.

c. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi

Merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi

ini merupakan subjek pokok auditing. Asersi meliputi informasi yang

dikemas dalam laporan keuangan, laporan informasi intern, dan surat

pemberitahuan pajak (SPT).

d. Derajat kesesuaian

Menunjuk pada kedekatan dimana asersi dapat diidentifikasi dan

dibandingkan dengan kreteria yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian

ini dapat berbentuk kualitas, seperti jumlah kekurangan dana kas kecil,

atau dapat juga berbentuk kualitatif, seperti kewajaran (atau keabsahan)

laporan keuangan.

e. Kreteria yang telah ditetapkan

Kreteria atau standar yang dipakai sebagai dasar  untuk menilai pernyataan

(yang merupakan hasil proses akuntansi) dapat berupa :

1. Peraturan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif
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2. Anggaran atau ukuran presentasi yang ditetapkan oleh manajemen

3. Prinsip akuntansi yang berterima umum (generally accepted

accounting principle)

f. Penyampaian hasil

Diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian

antara asersi dan kreteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil ini

dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai

informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.

g. Pihak yang berkepentingan

Dalam lingkungan bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan

audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti : pemegang saham,

manajemen, investor, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

Pengertian atau definisi menurut Arens et al ( 2008: 4) adalah :

“Auditing  is  the accumulation and evaluation of evidence about

informationto  determine  and  report  on  the  degree  of

correspondence  between  the information and established criteria.

Auditing should be done by a competent independent person.

Auditing  adalah  pengumpulan  dan  evaluasi  bukti  tentang

informasi  untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara

informasi itu dan kriteria yang telah  ditetapkan.  Auditing  harus  dilakukan

oleh  orang  yang  kompeten  dan independen.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit,

yaitu :
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1) Dalam  audit  dilakukan  tindakan-tindakan  menyimpulkan  (accumulate),

mengevaluasi (evaluate), menentukan (determine), dan melaporkan

(report).

2) Untuk  melakukan  audit,  harus tersedia  informasi  dalam  bentuk  yang

dapat diverifikasi  dan  beberapa  standar  (kriteria)  yang  dapat

digunakan  auditor  untuk mengevaluasi informasi tersebut.

3) Untuk memenuhi  tujuan  audit,  auditor  harus memperoleh  bukti  dengan

kualitas dan  jumlah  yang  mencukupi.  Bukti  (evidence)  adalah  setiap

informasi  yang digunakan  auditor  untuk menentukan  apakah  informasi

yang  diaudit  dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4) Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang

digunakan dan harus  kompeten  untuk  mengetahui  jenis  serta  jumlah

bukti  yang  akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat

setelah memeriksa bukti itu.

2.3 Komite Audit

Pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah

banyak dilakukan diberbagai negara termasuk Indonesia. Seiring dengan

menguatnya tuntutan agar perusahaan lebih transparan dan reliable mengenai

kinerjanya, peran komite audit menjadi semakin penting. Berikut pengertian

komite audit dari beberapa ahli:

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG, 2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate

Governance Indonesia yaitu:
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“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang
lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan
tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan
klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam
mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Menurut Alvin A. Arrens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley

(2008:86) yang dimaksud dengan Komite Audit adalah sebagai berikut:

“An audit committee is a selected number of members of company board
of directors whose responsibilities include helping auditors remain
independent of management. Most audit committees are made up of three
to five or sometimes as many as seven directors who are not part of
company management.”

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep

good corporate governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi

tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, yang pada akhirnya

ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para

pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI, 2010).

Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi BEJ

No.Kep-339/BEJ/07/2001 menyatakan bahwa:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan
komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau
penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam
pengelolaan perusahaan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit pada

prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris

melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan.
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Komite audit harus bebas dari pengaruh manajemen sehingga dapat

mewujudkan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian

manajemen dan peran auditor eksternal termasuk auditor internal perusahaan.

Selain itu, komite audit juga dapat membantu dewan komisaris secara

keseluruhan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan

dan kontrol atas operasi keuangan. Mereka juga dapat memperkuat posisi

manajemen dengan memberikan keyakinan bahwa seluruh langkah-langkah

yang mungkin dilakukan telah diambil untuk memberikan penelaahan

independen atas kebijakan-kebijakan keuangan dan operasi manajemen.

Didalam komposisi komite audit, seorang komite audit haruslah

merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus merangkap

sebagai ketua komite audit. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang

independen sekurang-kurangnya satu diantaranya mempunyai kemampuan di

bidang akuntansi dan keuangan.

Dengan adanya komite audit, hasil dari laporan internal auditor diolah

dan dilaporkan oleh komite audit kepada Komisaris Bank atau Dewan

Pengawas Syariah di perbankan. Didalam Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) nomor : PER-05/MBU/2006 tentang komite

audit bagi badan usaha milik Negara yang disebutkan dalam pasal 3

menyebutkan tugas komite audit adalah sebagai berikut:

a. Membantu komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektivitas

pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor
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b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh

satuan pengawas intern maupun auditor eksternal

c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian

manajemen serta pelaksanaannya.

d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap

segala informasi yang dikeluarkan BUMN.

e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

komisaris/dewan pengawas serta tugas-tugas komisaris/dewan pengawasan

lainnya.

Komite audit memegang peranan penting dalam mewujudkan good

corvorate governance (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan

komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan.Dalam prinsip good

corvorate governance (GCG) Komite audit haruslah menjalankan prinsip

sebagai berikut (Arief:2009) :

1. Prinsip Independensi

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan

pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite

audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan

perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan

komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Oleh

karena itu, nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan

publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud

akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka. Hal ini penting agar

masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta penilaian terhadap para

anggota komite audit tersebut.
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2. Prinsip Transparansi

Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (audit committee

charter), program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik

yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya

membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian

kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (disclosure). Diharapkan agar

laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan (annual report)

perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.

3. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran

anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki

kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman dibidang audit serta proses bisnis

perusahaan agar dapat bekerja secara professional.

4. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai

dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite

audit hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada

publik, selain kepada dewan komisaris.

5. Prinsip Kewajaran

Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan

keputusan yang didasarkan atas sikap adil (fair) dan objektif terhadap

semua pihak.
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Surat keputusan ketua Bapepam Nomor: KEP-41/PM/2003 tanggal 2

Desember 2003 (lampiran), pedoman pembentukan komite audit dan

persyaratan keanggotaan komite audit sebagai berikut :

1) Struktur komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris

dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.

2) Anggota komite audit merupakan komisaris independen bertindak sebagai

ketua komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi

anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak

sebagai komite audit.

Persyaratan keanggotaan komite audit:

a) Memiliki pengetahuan yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya,

serta mampu berkomunikasi dengan baik.

b) Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi dan keuangan.

c) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami

laporan keuangan.

d) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di

bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengannya.

e) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan

jasa audit dan non audit pada emiten atau perusahaan publik yang

bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris
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sebagai mana dimaksud dalam peraturan Nomor VIII.A.2 tentang

independensi akuntan yang memberikan jasa audit dipasar modal.

f) Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau publik yang bersangkutan

dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.

g) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada

emiten atau perusahaan public. Dalam hal anggota komite audit

memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum dalam jangka waktu

enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan

kepada pihak lain.

h) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan

publik, komisaris direksi atau pemegang saham utama emiten atau

perusahaan publik

i) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung

yang berkaitan dengan saham emiten atau perusahaan publik.

j) Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau

perusahaan publik lain pada periode yang sama.

2.4 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang

digunakan di Indonesia untuk menyebutkan institusi pengawasan internal

syariah di bank syariah. Beberapa Negara menyebut DPS sebagai Syari’a

Supersory Bord (SSB), atau syari’a comitte, atau syari’a council.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19

tanggal 12 Mei 1999, cukup jelas disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki
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Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head

Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Peranan Dewan Pengawas Syari’ah

sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan

syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001

tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa

DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,

2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada

pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan

syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam

satu tahun anggaran

4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27,

tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

a. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank terhadap

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang

dikeluarkan bank.

c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional

bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
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d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan

fatwa kepada DSN.

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya

setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan

menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan

strategis. Menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 109 :

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas

Syariah.

2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi

Majelis Ulama Indonesia.

3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan

Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang

berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas

Syariah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32

menyebutkan :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank

Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah(UUS).
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2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama

Indonesia.

3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan

Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank

Indonesia.

Dalam PBI No 11/03 anggota DPS harus mendapat persetujuan dari BI

sebelum resmi menjadi anggota DPS suatu lembaga keuangan syariah. Tak

hanya berbekal dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia saja. Selain itu

syarat lainnya adalah memiliki integritas, komitmen terhadap pengembangan

bank dan lulus dalam uji fit and proper test yang ditetapkan oleh BI. Hal ini

didasarkan kepada pentingnya anggota DPS yang profesional dan produktif

(bukan sekedar pajangan), maka, adalah sangat tepat apabila Bank Indonesia

melakukan fit and proper test terhadap calon anggota DPS, betapa pun tingkat

professornya dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya. Seorang DPS juga

harus cerdas dalam ilmu ekonomi perbankan dan meyakini secara ilmiah

tentang keharaman bunga bank. Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004

anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Integritas, yaitu:

1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
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2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku

3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional

bank yang sehat, dan

4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang

syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau

keuangan secara umum.

c. Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang :

1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet

2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris

yang menyatakan pailit, dalam waktu 5(lima) tahun terakhir sebelum

dicalonkan.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009

menyatakan bahwa mewajibkan bank umum syariah (BUS) atau unit usaha

syariah (UUS) untuk menyesuaikan diri dengan fatwa-fatwa syariah. “Karena

itu, di PBI ini dicantumkan pengaturan mengenai peran Dewan Pengawas

Syariah (DPS).

2.5 Kinerja Bank Syariah

Menurut Wirawan (2009:5) kinerja adalah keluaran yang dihasilkan

oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi

dalam waktu tertentu.
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Menurut Destika (2011;23) kinerja merupakan  perwujudan  atau

penampilan  pegawai  dalam  pelaksanaan  pekerjaan. Seseorang  dapat

dikatakan  berprestasi  kerja baik,  manakala  mereka  dapat melaksanakan

pekerjaan dengan baik, artinya mencapai sasaran atau standar kerja yang telah

ditetapkan bahkan diharapkan melebihi standar kerja dimaksud.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional

yang mendasarkan operasionalnya pada syariat islam. Bank syariah

merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya. Memberikan kredit dan

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Arifin, 2006:6).

Sedangkan menurut (Muhammad, 2004:2), bank syariah adalah bank

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain,

bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayarannya serta

peredaran uang yang mengoperasikannya sesuai dengan prinsip syariat islam.

Dalam operasinya perbankan syariah tidak menerapkan system bagi

hasil tidak menerapkan system bagi hasil untuk para nasabah. Dengan itulah

yang membedakan hal mendasar dari bank konvensional yang keuntungan

nasabahnya diperoleh dengan bunga.

Pelakasanaan fungsi perbankan sebenarnya telah ada dan menjadi

tradisi sejak zaman Rosulullah seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam

meminjam uang, dan bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang. Namun,

pada saat itu tentu saja fungsi-fungsi perbankan tersebut dilakukan dengan
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secara sederhana dan perorangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga

belum terlembagakan secara sistematis.

Sebenarnya islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif

mengenai hukum-hukum dalam suatu perekonomian, hal itu dapat digali lebih

lanjut dalam Al-qur’an, hadist maupun buku-buku karya para ulama. Bahakan,

beberapa istilah perbankan modern ada yang berakar dari kata ilmu fikih.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tetap mengalami

kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan

praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar secara luas.

Kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah tidak terlepas dari belum

tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-

undangan.

Meskipun telah banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah

penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah. Hal ini

mengingat bahwa dimasing-masing Negara, terutama yang masyarakatnya

mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam

operasional pebankan syariah secara merata. Kosekuensi perkembangan di

masing-masing Negara tersebut tentunya akan berdampak baik langsung

maupun secara tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di

dunia. Apalagi saat ini produk-produk keuangan semakin cepat

perkembangannya.

Jadi, bank syariah terhindar dari penerapan operasionalnya

menggunakan cara-cara berdagang dan berjualan cara rosulullah. Dengan
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menggunakan prinsip dan hadis dalam melaksanakan operasionalnya maka

para nasabah dapat terjamin terhindar dari riba.

Kinerja bank syariah saat ini sudah sangat baik. Dulu tahun1999 hanya

ada satu bank yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia. Kini telah banyak

bank-bank syariah bermunculan seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah

Mega Indonesia, Bank Syariah BRI dan banyak lagi.

Semua ini berkembang karena perbankan syariah semakin diminati

oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sekarang juga

pembiayaan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Tetapi

dengan menggunakan syariat-syariat islam seperti wadiah, mudharabah,

musyarakah, salam, isthisna’, ijarah dan qardh.

Jika disbanding dengan para bankir konvensional, maka bankir syariah

seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi kinerjanya di

lembaga perbankan. Mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama

agama kedalam lembaga bisnis. Jika para bankir syariah melakukan

penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada

lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat

mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu.

2.6 Teori Menurut Pandangan Islam

Dalam perspektif islam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam

surah (QS.An-Nisaa’ : 135) :
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan.

Dalam melakukan audit dan pengawasan auditor maupun dewan

pegawas syariah dituntut untuk selalu jujur dan benar dalam

mempertimbangkan sebagai fakta yang ditemui dalam auditnya. Hal ini

dijelaskan Allah SWT. Dalam firman-Nya surah (QS.Al-Baqarah: 42) :






Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang
bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang
kamu mengetahui.

2.7 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai peran komite audit dan dewan pengawas syariah

dan kinerja perbankan syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti
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sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan

dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Tabel II.1 menunjukkan hasil-hasil

penelitian terdahulu mengenai komite audit dan dewan pengawas syariah

dalam meningkatkan kinerja bank syariah.

Table II.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneliti Judul Perbedaan Persamaan Hasil
Santi yustini
(2009)

Pengaruh komite
audit dan auditor
internal dalam
pendeteksian
kecurangan (studi
empiris di
beberapa
perusahaan
dijakarta)

Meneliti tentang
pendeteksian
kecurangan

Metode regresi
berganda

Komite audit Komite audit
dan internal
audit sangat
berpengaruh
dalam
menemukan
kecurangan yang
terjadi di
perusahaan

I made
sugiarta
sanjaya(2005)

Peranan komite
audit dalam good
corporate
governance

Meneliti peran
komite audit
dalam
meningkatkan
good corporate
governance,
tanpa
melibatkan
internal audit

Deskriptif
kualitatif

Peran komite
audit dalam
meningkatkan
kinerja

Komite audit
sangat berperan
dalam
meningkatkan
kinerja
perusahaan.

Wahyu
nugroho
wiyono
(2010)

Pengaruh peran
komite audit dan
audit internal
dalam
mewujudkan good
corporate
governance untuk
meningkatkan
kinerja bank
syariah (studi
empiris pada
perbankan syariah
di Jakarta)

Meneliti peran
komite audit dan
internal audit
dalam
mewujudkan
good corporate
governance

Metode analisis
jalur

Peran komite
audit dalam
mewujudkan
good
corporate
governance
meningkatkan
kinerja bank
syariah

Komite audit
dan audit
internal
mempunyai
pengaruh
terhadap GCG
dan kinerja
perbankan
syariah.
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Rita purnama
sari (2010)

Pengaruh komite
audit terhadap
kinerja keuangan
(study empiris
pada perusahaan
property dan real
estate di Bursa
Efek Indonesia
2005-2008)

Meneliti peranan
komite audit
atau
pengaruhnya
terhadap kinerja
keuangan
perusahaan
property dan real
estate

Metode regresi
sederhana

Peran komite
audit dalam
meningkatkan
Kinerja

Komite audit
berpengaruh
terhadap kinerja

Al-Hafiz
(2011)

Analisa
pelaksanaan tugas
dewan pengawas
syariah dan
implementasinya
di bank syariah
mandiri cabang
harapan raya.

Meneliti
pelaksanaan
tugas dewan
pengawas
syariah dan
implementasinya
di bank syariah

Metode regresi
berganda

Peran dewan
pengawas
syariah

Pelaksanaan
tugas dewan
pengawas
syariah dan
implementasinya
telah berjalan
pada bank
syariah mandiri
cabang harapan
raya.

Khairunnisa
Muamal
(2011)

Peranan Komite
audit terhadap
kinerja
manajemen rumah
sakit umum
daerah (survei
pada rumah sakit
umum daerah di
karasidenan
semarang dan
kedu)

Meneliti peranan
komite audit
atau
pengaruhnya
terhadap kinerja
manajemen
rumah sakit

Metode regresi
berganda

Peran komite
audit dalam
meningkatkan
kinerja

Komite audit
berpengaruh
terhadap kinerja

2.8 Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, gambran menyeluruh tentang peranan

komite audit dan dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kinerja bank

syariah mandiri yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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Gambar II.1 Model Penelitian

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

Ha1

Ha2

2.9 Hipotesis

Berdasarkan model penelitian yang digambarkan diatas maka dapat

dibangun suatu hipotesi :

Ha : Peran komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank syariah

mandiri

Ha : Peran  dewan pengawas syariah  mempunyai pengaruh terhadap kinerja

bank syariah mandiri

Peran Komite Audit
X1

Peran Dewan
Pengawas syariah

(DPS) X2

Peningkatan
Kinerja Bank

Syariah
Mandiri

Y


