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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak kesamaan dalam berbagai hal, seperti 

negara dengan mayoritas muslim terbanyak, sama-sama mempunyai adat dan ras melayu, dan 

banyak menggunakan hukum Islam. Namun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia 

memang jauh tertinggal dibanding Malaysia (Firdaus, 2015).Pangsa pasar perbankan syariah 

di Indonesia masih berada di angka 4,87 persen pada 2015, menurun dari 2014 sebesar 4,89 

persen (Azzura, 2016). Berdasarkan penduduk muslim yang berjumlah 204 juta jiwa, jumlah 

penduduk muslim yang besar ini merupakan potensi dan menjadi basis yang kuat untuk 

perbankkan syariah di Indonesia di masa yang akan datang, namun hal ini masih belum 

digarap secara maksimal (Anonim, 2015). 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memliki prospek baik dalam 

kegiatan ekonomi, dapat dilihat dengan semakin banyak lembaga bank dan non bank yang 

berkembang dengan baik. Perkembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan 

kebangkitan kembali ”Sistem Ekonomi Islam” yaitu munculnya lembaga-lembaga keuangan 

yang berbasis syariah.  Di Indonesia, bank syariah pertama lahir tahun 1991 dan beroperasi 

secara resmi tahun 1992. Setelah terbukti mampu bertahan pada masa krisis 1998, barulah 

pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 1998 yang memperbolehkan bank melakukan 

transaksi syariah (dual banking system). Sejak itulah banyak bermunculan bank-bank syariah 

di Indonesia (Aziz, 2013).Saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin 

pesat dari sisi jaringan kantor sebagai efek dari meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan 

layanan perbankan yang Islami. Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan OJK 

menunjukkan bahwa sampai Januari 2016 jaringan kantor dengan layanan syariah mencapai 
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2.928 unit dan jumlah bank syariah telah mencapai 196 unit. Dengan rincian 12 unit adalah 

Bank Umum Syariah (BUS), 22 unit bank sebagai Unit Usaha Syariah (UUS), dan 162 

merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Anonim, 2016). 

Tabel 1.1 Jaringan kantor perbankan syariah 

      Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2016) 

Industri perbankan syariah di Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang lebih 

menjanjikan dibandingkan perbankan syariah Indonesia, meskipun gejolak politik dan 

ekonomi makro di negeri tersebut lebih besar dibandingkan dengan di Tanah Air(Andri, 

2016). Dengan jumlah penduduk 28,33 juta jiwa dan diantaranya penduduk muslim 17,37 

(Anonim, 2010). Selama 30 tahun lebih, industri perbankan syariah di Malaysia telah 

mencapai kemajuan yang cukup pesat sejak berdirinya bank syariah yang pertama pada tahun 

1983. Semenjak ditetapkannya peraturan Islamic Banking Act 1983 yang meliberalisasi 

sistem keuangan islam, semakin banyak institusi keuangan islam berdiri dan berkembang 

(Aziz, 2013). Dilihat dari diagram Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah, Malaysia 

menduduki peringkat 8 (Anonim,2016). 

Grafik 1.1 Urutan negara berdasarkan aset syariah 
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Sumber:Islamic 

Finance Country  Index (IFCI, 2016) 

Untuk menilai kinerja perbankan syariah, diperlukan penilaian kinerja secara khusus 

yaitu berdasarkan maqashid syariah. Karena menurut (Badreldin,2009) dalam Sudrajad & 

Sodiq (2016) selama ini pengukuran kinerja bank syariah dilakukan dengan menggunakan 

rasio keuangan yang mengadopsi dari pengukuran kinerja bank konvensional. Menurut 

(Purwanto, 2016) karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran 

kinerja dari sisi lain yang khusus dari bank syariah. Misalnya pengukuran kepatuhan syariah 

(syariah compliance), pengukuran kinerja sosial, atau pengukuran kinerja berdasarkan tujuan 

syariah (maqashid syariah). Pengukuran capaian maqashid syariah sebuah bank syariah akan 

memberikan flesibilitas, kedinamisan, dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan 

aktifitas kebijakan sosial (Roza, 2015:2) dalam (Purwanto, 2016). 

Melihat perkembangan perbankan syariah yang cukup menggembirakan, mendorong 

banyak peneliti untuk melakukan kajian terkait kinerja keuangan bank tersebut. Beberapa 

penelitian diantaranya adalah penelitian Ghifari dkk (2015), menggunakan indikator index 

pendidikan, keadilan dan maslahatan.Berdasarkan Bank Syariah dengan aset terbesar di 

Indonesia dan Malaysia di dapat hasil bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kinerja 
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terbaik dengan capaian nilai sebesar 15,12% dan kinerja terendah diperoleh CIMB Islamic 

Bank Berhad Malaysia dengan capaian 7,02%. Dengan demikian, kinerja perbankan syariah 

di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia. 

Penelitian yang dilakukan Sudrajad dan Sodiq (2015), menggunakan indikator yang 

sama yaitu pendidikan, keadilan dan maslahatan. Dari hasil penelitian kinerja bank umum 

syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah menghasilkan peringkat sebagai berikut: 

1) Bank Panin Syariah, 2) BCA Syariah, 3) Bank Muamalat, 4) Bukopin Syariah, 5) BRI 

Syariah, 6) BNI Syariah, 7) Bank Syariah Mandiri, 8) Maybank Syariah, dan 9) Bank Mega 

Syariah. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan Cahyani dan Utami (2016), menggunakan 

indikator pendidikan, keadilan dan maslahatan. Dari hasil penelitian kinerja Bank Umum 

Devisa di Indonesia pemeringkatan perhitungan kesepuluh rasio maqasid syariah adalah 

peringkat pertama Bank Muamalat Indonesia dengan, peringkat kedua adalah Bank Syariah 

Mandiri dan peringkat ketiga Bank BNI Syariah dan terakhir Bank Mega Syariah. 

Menurut Jumansyah & Syafei (2013), bahwa pengukuran kinerja berdasarkan konsep 

maqashid syariah dalam penelitian ini juga dikenal dengan maqashid indeks, pengelolaan 

bank Syariah harus mengacu kepada standard dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan 

prinisp-prinsip Syariah.  Melihat terbatasnya penelitian tentang kinerja perbankan syariah 

dari aspek keuangan yang berdasarkan tujuan syariah (maqashid syariah) secara bersama 

menjadi ruang bagi penulis untuk mencoba melakukan penelitian ini dengan menggunakan 

eksplorasi pada tataran pendekatan teori yang digunakan dalam mengukur kinerja perbankan 

syariah yang tentu berbeda dengan pengukuran konvensional pada umumnya. Untuk itu, 

penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan maqashid indeks sebagai salah satu ukuran 

kinerja bagi perbankan syariah dengan menggunakan indikator keadilan dan kemaslahatan 
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dan tidak mengukur indikator pendidikan yang secara teori mengarah pada kegiatan 

corporate sosial responsibility (CSR) perusahaan. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Maqashid Syariah? 

2. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Malaysia berdasarkan Maqashid Syariah? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan 

pendekatan Maqashid Syariah? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penelitian ini, maka permasalahan 

difokuskan pada:  

Dua indikator maqashid syariah yaitu keadilan dan kemaslahatan agar penelitian ini 

lebih berfokus pada kinerja keuangan bank syariah. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Maqashid Syariah. 

2. Mengukur kinerja perbankan syariah di Malaysia berdasarkan Maqashid Syariah. 

3. Menganalisis perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai 

berikut:  
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Industri perbankan syariah, dapat memberi manfaat berupa pengukuran kinerja 

perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit semata tetapi juga terhadap 

pelaksanaan maqashid syariah. 

Bagi masyarakat umum dapat memberi manfaat berupa wawasan dan pengetahuan 

mengenai kinerja perbankan syariah di indonesia berdasarkan aspek maqashid syariah. 


