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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki peran sangat 

penting dalam menyelaraskan, menyeimbangkan, serta menyerasikan unsur 

pembangunan. Di Indonesia pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke 

dalam kerangka besar kebijakan ekonomi, Bank Indonesia sebagai otoritas 

perbankan ditanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu 

pilar penyanggah dual-banking sistem (syari’ah dan konvensional) dan 

mendorong pangsa pasar-pasar bank syari’ah yang lebih luas sesuai cetak biru 

perbankan syari’ah. Hingga pada akhirnya bank syari’ah menempati posisi 

yang meroket eksistensinya, seperti sekarang ini berbagai instansi baik bank 

maupun non-bank berdiri dengan logo syari’ah. 

Perkembangan institusi keuangan syari’ah secara informal telah 

dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan 

operasional perbankan di Indonesia. Akhir tahun 1999, bersamaan dengan 

dikeluarkannya UU perbankan munculan bank-bank syari’ah umum dan Bank 

umum yang membuka unit usaha syari’ah.
1
 Pelopor berdirinya perbankan 

syari’ah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini 

dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendikiawan Muslim 

Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Perkembangan 
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perbankan syari’ah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan 

eksistensi ekonomi syari’ah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 

telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi 

karena kegagalan sistem bunganya, lembaga keuangan syari’ah kembali 

membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Hal ini dapat dibuktikan dari 

keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 

dengan menunjukkan kinerja yang meningkat dan tidak menerima sepeserpun 

bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008.
2
 

Adapun perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia dapat dilihat 

dengan berkembangnya jumlah Bank Umum Syari’ah pada tahun 2015-2018, 

jumlah tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Jaringan Kantor Bank Umum Syariah-Desember 2015-2018 

No. 

Bank Umum 

Syariah 

Tahun KPO/

KC 

KCP/

UPS 

KK Sharia 

Commercial 

Bank 
Year HOO

/BO 

SBO/S

SU 

CO 

1. PT. Bank Aceh 

Syariah 

2015 - - - PT. Bank Aceh 

Syariah 2016 26 85 15 

2017 26 86 20 

2018 26 88 27 

 

2. 

PT. Bank 

Muamalat 

2015 84 254 98 PT. Bank 

Muamalat 2016 83 193 80 
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Indonesia 2017 83 154 59 Indonesia 

2018 83 152 57 

 

3. 

PT. Bank Victoria 

Syariah 

2015 9 5 - PT. Bank 

Victoria Syariah 2016 9 5 - 

2017 9 5 - 

2018 9 5 - 

 

4. 

PT. Bank BRI 

Syariah 

2015 50 206 12 PT. Bank BRI 

Syariah 2016 52 205 12 

2017 52 206 1 

2018 52 206 12 

 

5. 

PT. Bank Jabar 

Banten Syariah 

2015 9 56 1 PT. Bank Jabar 

Banten Syariah 2016 9 56 1 

2017 9 56 1 

2018 9 55 1 

6. PT. Bank BNI 

Syariah 

2015 68 165 18 PT. Bank BNI 

Syariah 2016 68 169 18 

2017 68 175 18 

2018 68 190 17 

7. PT. Bank Syariah 

Mandiri 

2015 137 510 65 PT. Bank Syariah 

Mandiri 2016 130 437 54 

2017 130 437 54 

2018 130 423 53 

8. PT. Bank Mega 

Syariah 

2015 35 122 - PT. Bank Mega 

Syariah 2016 32 34 1 
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2017 2 32 1 

 8    

2018 25 34 7 

9. PT. Bank Panin 

Syariah 

2015 9 5 1 PT. Bank Panin 

Syariah 2016 16 5 1 

2017 17 5 1 

2018 15 3 - 

10. PT. Bank Syariah 

Bukopin 

2015 12 7 4 PT. Bank Syariah 

Bukopin 2016 12 7 4 

2017 12 8 4 

2018 12 7 4 

11. PT. BCA Syariah 2015 10 6 1 PT. BCA Syariah 

2016 10 8 3 

2017 12 9 8 

2018 11 12 16 

12. PT. Maybank 

Syariah Indonesia 

2015 1   PT. Maybank 

Syariah 

Indonesia 

2016 1 - - 

2017 1 - - 

2018 1 - - 

13. PT. Bank 

Tabungan 

Pensiunan Nasional 

Syariah 

2015 26 4 - PT. Bank 

Tabungan 

Pensiunan 

Nasional Syariah 

2016 25 3 - 

2017 24 3 - 

2018 24 2 - 

 Jumlah 2015 450 1.340 200 Total 
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2016 473 1.207 189 

2017 471 1.176 178 

2018 478 1.199 198 

Sumber: Statistik perbankan syari’ah (2015-2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah BUS yang paling 

berkembang pada tahun 2015-2018 yaitu Bank Syari’ah Mandiri ditandai 

dengan tingginya jumlah jaringan kantor.Penilaian kinerja bank penting 

dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, atau pun 

pihak yang berkepentingan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

bank tersebut.
3
 Dalam penilaian kinerja bank tersebut terdapat dalam laporan 

keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah 

untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi 

sebagai bentuk transparansi antara pengelola keuangan baik dengan pemilik 

modal, maupun dengan semua pihak yang terlibat didalamnya untuk tetap 

menjaga nilai-nilai kepercayaan.  

Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu 

manajemen perusahaan dituntut mampu memenuhi target yang telah 
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ditetapkan.
4
 Pengukuran kinerja dapat dilihat berdasarkan dengan laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan oleh perusahan dan telah melalui proses 

audit. Berawal dari laporan keuangan dianalisis dengan beberapa laporan 

keuangan, salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

Pengukuran kinerja perbankan yang selama ini diketahui yaitu dengan 

mengukur tingkat likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas. Sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan, analisis rasio yang digunakan yaitu analisis 

rasio profitabilitas. Hal ini dikarenakan hal yang sangat penting bagi bank 

karena selama ini bank dan perusahaan berorientasi pada laba atau profit.  

Untuk mengukur tingkat keuntungan, digunakan rasio profitabilitas 

yang biasa dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Penggunaan rasio 

profitabilitas dapat dlakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

berbagai komponen yang ada di laporan keuangan. Hasil pengukuran tersebut 

dapat dijadikan alat evaluasi kinerja selama ini. Adapun dalam pengukuran 

kinerjanya berdasarkan aspek profitabilitas menggunakan return on asset 

(ROA), return on equity (ROE), pendapatan operasional (BOPO), serta net 

profit margin (NPM). Rasio-rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat 

ukur kinerja manajemen dalam usaha memaksimalkan tingkat keuntungan 

arau profit. 

Sebagai entitas bisnis bank syari’ah tidak hanya dituntut sebagai 

perusahaan yang semata-mata hanya mencari keuntungan, namun juga 

menjalankan fungsi dan juga tujuan yang berlandaskan maqashid syari’ah 

                                                           
4
Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2016), 196. 
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(good shariah objectives).
5
Tujuan ekonomi syari’ah adalah pencapaian 

maqashid syari’ah dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan 

masyarakat. Bank syari’ah yang merupakan subsistem ekonomi Islam harus 

meliliki tujuan dalam menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-

nilai Islam kepada seluruh stake holder, memberikan kontribusi kesejahteraan 

sosial mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan 

kemiskinan.  

Maqashid Syari’ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari’ah. Kata 

Maqashid merupakan bentuk jama’ dari maqshad  yang berarti maksud dan 

tujuan, sedangkan Syari’ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang 

ditetapkan kepada manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu maqashid syari’ah ialah 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Bukan 

sekedar bagaimana manusia hidup di tengah-tengah hukum tanpa menyalahi 

hukum itu sendiri, namun bagaimana manusia tersebut dapat hidup 

berdampingan tanpa ada rasa keterpaksaan yang sangat mendalam yang 

menyebabkan perasaan gelisah yang terus saja mengganggu dalam hidupnya. 

Kandungan maqashid syari’ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-

Syathibi seorang tokoh ushul fiqh. Beliau mengatakan sesungguhnya syari’at 

itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 

                                                           
5
Afrinalfi, “Analisa Kinerja Perbankan Syari’ah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah: 

Pendekatan Shari Maqashid Index (SMI) Dan Profitabilitas Bank Syariah” (n.d.): 2. 
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Maka dapat dikatakan bahwa maqashid syari’ah adalah hikmah dan illat  

ditetapkannya suatu hukum.
6
 

Selama ini dalam penilaian kinerjanya bank syari’ah masih saja 

menggunakan sistem pengukuran kinerja perbankan konvensional yaitu 

pengukuran kinerja bank dilakukan dengan menggunankan rasio keuangan 

yang hanya mengutamakan kepentingan stakeholder, sedangkan yang 

sesungguhnya didalam syari’ah haruslah mengutamakan nilai 

kemaslahatannya yang mempertimbangkan tiga hal yaitu pendidikan individu, 

keadilan, dan kesejahteraan. Pengukuran kinerja dengan menggunakan prinsip 

konvensional dianggap kurang tepat karena berbeda dengan prinsip syari’ah 

yang tidak hanya memikirkan konsep untung semata. Sehingga untuk 

memberikan penilaian apakah tujuan pendirian bank sudah selaras dengan 

ketentuan syari’ah, maka diperlukan penilaian khusus berdasarkan maqasid 

syari’ah. Penerapan dalam kinerja bank syari’ah dianggap telah banyak jauh 

dari kata syari’ah itu sendiri. Dari yang pada dasarnya haruslah mengacu pada 

konsep maqashid syari’ah yaitu pendidikan individual, perwujudan keadilan, 

dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat perbedaan indikator kinerja bank 

konvensional dengan tujuan bank syari’ah yang lebih luas, sehingga stake 

holder bank syari’ah tidak dapat melihat perbedaan secara jelas antara bank 

syari’ah dengan bank konvensional. Pada kenyataannya banyak kritik yang 

                                                           
6
Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam” XLIV No. 1 (2009): 118–121. 
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ditujukan kepada bank syari’ah yang cenderung berotientasi pada keuntungan 

bukan berdasarkan tujuan sosial jika dilihat dari perspektif maqasid syari’ah.
7
 

Pelaksanaan maqashid syari’ah oleh perbankan syari’ah telah menjadi 

perhatian. Mengacu pada pendapat diatas, maka sangatlah diperlukan alat ukur 

yang sesuai dengan tujuan perbankan syari’ah itu sendiri. Adapun pengukuran 

yang berguna bagi penilaian kinerja bank syari’ah berdasarkan konsep 

maqashid syari’ah ialah dengan menggunakan sepuluh rasio yang 

disebutShariah Maqashid index(SMI). Maqashid syari’ah yang diukur dalam 

penelitian ini menjelaskan konsep maqashid syari’ah secara lebih luas dan 

umum.
8
 Menurut As-Syathibi, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 

diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, 

yakni agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan 

(hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).Banyak penelitian yang dilakukan 

mengenai pengukuran kerja dengan Indeks Maqashid Syari’ah, sehingga ada 

tiga tujuan konsep maqashid syari’ah secara lebih luas dan umum, antara lain: 

Tahdzib al-Fard (mendidik manusia), Iqamah al-adl (menegakkan keadilan), 

dan Jalb al-maslahah (kebaikan).
9
 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan 

penelitian dengan manganalisis kinerja Perbankan Syari’ah dengan melihat 

seberapa besar tingkat pencapaian maslahah (kebaikan) dalam maqashid 

                                                           
7
Anton Sudrajat and Amirus Sodiq, “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks 

Maqasid Shari’ah,” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 4, no. 1 (2016): 1–2. 
8
Afrinalfi, “Analisa Kinerja Perbankan Syari’ah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah: 

Pendekatan Shari Maqashid Index (SMI) Dan Profitabilitas Bank Syariah,” 2. 
9
Syofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia,” 
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syari’ah jika ditinjau dari tiga aspek berikut, yang meliputi: mendidik 

individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan pada Perbankan 

Syari’ah. Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Namun tentunya akan memiliki perbedaan khusus baik dalam 

bentuk penyajian hingga isi yang jelaskan didalamnya. Penelitian ini memiliki 

objek penelitian yaitu pada Bank Umum Syari’ah dari tahun 2015-2018. 

Sehingga penelitian ini mengambil judul “ANALISIS KINERJA 

PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA (PERBANDINGAN ANTARA 

KINERJA PROFITABILITAS DAN KINERJA MAQASHID SYARI’AH)” 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam mengukur kinerja pada perbankan dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan oleh bank 

dengan perusahaan nonbank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. 

Perbedaannya terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu 

rasio yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini dikarenakan komponen neraca dan 

laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laba 

rugi perusahaan nonbank. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, 

dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. 

Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode 

tersebut. 

Setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan setoran 

yang telah ditetapkan. Agar laporan ini dapat dibaca sehingga menjadi berarti, 

perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah 
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dengan menggunakan rasio-rasio keuangan bank sesuai dengan standar yang 

berlaku. Adapun rasio keuangan bank yang disajikan adalah sebagai berikut:
10

 

1. Rasio Likuiditas Bank 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
11

 Dalam rasio ini terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Quick ratio 

b. Investing policy ratio 

c. Banking ratio 

d. Assets to loan ratio 

e. Investment portofolio ratio 

f. Cash ratio 

g. Loan to deposit ratio 

h. Investment risk ratio 

i. Liquidity risk ratio 

j. Credit risk ratio 

k. Deposit risk ratio 

2. Rasio Solvabilitas Bank 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai 

tujuannya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis yaitu: 

a. Primary ratio 

b. Risk assets ratio 
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Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 217–245. 
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Muhammad Wahyu Syahputra, Analisis Kinerja Keuangan Dan Maqashid Syari’ah Bank Umum 

Syari’ah Di Indonesia, 2015, 25. 
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c. Secondary risk ratio 

d. Capital ratio 

e. Capital risk 

f. Capital adequacy ratio 

g. Gross yield on total assets 

h. Gross profit margin on total assets 

i. Net income on total assets 

3. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas Bank 

Rasio rentabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu 

periode tertentu. Rasio ini terdiri dari: 

a. Gross profit margin 

b. Net profit margin 

c. Return on equity capital 

d. Return on total assets 

e. Rate return on loan 

f. Interest margin on earning assets 

g. Interest margin on loan 

h. Laverage multiplier 

i. Assets utilization 

j. Interest expense ratio 

k. Cost of fund 

l. Cost of money 
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m. Cost of loanable fund 

n. Cost of operable fund 

o. Cost of efficiency 

Adapun yang menjadi kata kuncidalam penelitian ini yaitu kinerja 

perbankan syari’ah dan maqashid syari’ah. Maqashid syari’ah dapat diartikan 

sebagai segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyari’atkan Allah SWT. 

terhadap hamba-Nya dengan tujuan kemaslahatan. Sedangkan kinerja 

perbankan baik yang disebut dengan “syari’ah” dewasa ini kita ketahui jauh 

dari kata syari’ah itu sendiri. Sehingga penulis berinisiatif untuk mengetahui 

dan meneliti hal-hal yang berkenaan dengan fenomena tersebut. 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka agar 

penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih terfokus maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti, diantaranya: 

1. Objek penelitian dilakukan pada bank yang sudah merupakan berbentuk 

Bank Umum Syari’ah (BUS). 

2. Pada penelitian ini hanya mengukur kinerja perbankan berdasarkan aspek 

profitabilitas, sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio 

ROA, ROE, BOPO dan NPM. Serta dalam pengukuran kinerja maqashid 

syari’ah menggunakan 10 rasio yang pernah digunakan dalam penelitian-

penelitian sebelumnya. 
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3. Pada penelitian ini rentang waktu penelitian dibatasi hanya dari tahun 

2015-2018 hal ini untuk mempermudah bagi peneliti dalam memperoleh 

data Perbankan Syari’ah terbaru.  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja bank umum syari’ah di Indonesia berdasarkan 

profitabilitas pada tahun 2015-2018 ? 

2. Bagaimana kinerja bank umum syari’ah di Indonesia berdasarkan 

Maqashid Syari’ah pada tahun 2015-2018 ? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja bank umum syari’ah di Indonesia 

berdasarkan profitabilitas dan Maqashid Syari’ah pada Bank Umum 

Syari’ah Indonesia pada tahun 2015-2018 ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kinerja bank umum syari’ah di Indonesiaberdasarkan 

profitabilitas 

2. Untuk mengetahui kinerja bank umum syari’ah di Indonesia berdasarkan 

Maqashid Syari’ah 

3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja bank umum syari’ah di Indonesia 

berdasarkan profitabilitas dan Maqashid Syari’ah pada Bank Umum 

Syari’ah Indonesia pada tahun 2015-2018 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

berupa ilmu pengetahuan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, 

khususnya pada bidang perbankan syari’ah. Hasil penelitian juga dapat 

dijadikan sebagai referensi serta perbandingan pada penelitian-penelitian 

berikutnya dan juga memberikan bukti dari penerapan perbankan syari’ah 

(Bank Umum Syari’ah) ditinjau dari sudut pandang maqashid syari’ah pada 

periode 2015-2018. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja kelak. Selain itu, 

manfaat lain dari penelitian ini yaitu sebagai syarat menyelesaikan Studi 

Sarjana Strata-1 Program Studi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut 

Pesantren K.H Abdul Chalim, Pacet, Mojokerto 

3. Bagi Praktisi 

Bagi pihak perbankan, diharapkan riset ini dapat menjadi acuan dalam 

melaksanakan siklus perbankan sesuai dengan ketentuan syari’ah yang 

sebenarnya, bukan hanya memandang dari sudut pandang keuntungan dalam 

bentuk materi/keuangan semata, namun juga mempertimbangkan sisi 

kemaslahatannya pula. 
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4. Bagi Pembaca 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wahana 

pengetahuan mengenai keuangan Islam serta referensi bagi peneliti 

selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pembelajaran dalam bidang keuangan Islam lainnya. 


