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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menggunakan teori kinerja keuangan 

sebagai alat analisisnya. Teori kinerja keuangan bank syariah memiliki beberapa alat untuk 

mengukur kinerjanya seperti CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, 

Sensitivity of Market Risk), EVA (Economic Value Edded), DEA (Data Envelopment 

Analysis), ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), IPI (Islamic Performance 

Index), MSI (Maqashid Syariah Index), dll. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Maqashid Syariah Index, Maqashid sharia index menggunakan dua indikator kinerja 

yaitu keadilan dan kemaslahatan.  

Rasio yang digunakan adalah pengembalian yang adil (R1), harga yang adil (R2), 

produk bebas bunga (R3), rasio profitabilitas bank (R4) dan pemerataan pendapatan (R5). 

Kelima rasio tersebut digunakan untuk mempermudah penghitungan nilai maqashid sharia 

index bank syariah. Setelah data laporan tahunan diperolah, maka dilakukan pernghitungan 

persentase masing-masing rasio. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perkalian 

dengan masing-masing bobot kemudian baru menjumlahkan sesuai dengan indikator kinerja 

maqashid sharia index. Hasil akhir dari penelitan ini adalah mengetahui perkembangan 

kinerja Bank Syariah menggunakan pendekatan maqashid sharia index melalui dua indikator 

kerja yaitu keadilan dan kemaslahatan. 

Berikut ini beberapa penelitian tentang kinerja bank syariah menggunakan pendekatan 

maqashid syariah index yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, antara lain; 

Ghifari, dkk (2015) berdasarkan analisis yang dilakukan untuk beberapa bank di 

Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa BMI memilki kinerja terbaik dengan capaian 
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nilai sebesar 15.12% dan kinerja terendah 7.02% diperoleh CIMBiB. Selanjutnya, 

dibawahnya secara berutan BRIS, BSM, RHBiB, MIB dan BIMB dengan nilai 12.49%, 

12.08%, 10.47%, 10.37%, 9.73%, 8.50% dan 7.02%. Dengan demikian, kinerja perbankan 

syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia. 

Sudrajat & Sodiq (2015) menunjukkan bahwa kinerja bank umum syariah di Indonesia 

berdasarkan maqashid syariah menghasilkan peringkat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Peringkat Bank Umum Syariah di Indonesia 

No Nama Bank Maqashid Syariah 

Index 

Rangking 

1. Bank Panin Syariah  38% 1 

2. BCA Syariah 33% 2 

3. Bank Muamalat 32% 3 

4. Bukopin Syariah 31% 4 

5. BRI Syariah 30% 5 

6. BNI Syariah 28% 6 

7. Bank Syariah Mandiri 27% 7 

8. Maybank Syariah 22% 8 

9. Bank Mega Syariah 19% 9 

Peringkat tertinggi diperoleh Bank Panin Syariah dengan pencapaian tertinggi dalam 

hal menegakkan keadilan yaitu sebesar 27% dari total maqashid syariah index, sedangkan 

peringkat terendah adalah 19% yang diperoleh Bank Mega Syariah dengan pencapaian 

terendah dalam hal pendidikan sebesar 2%. 

Rahmadani & Evi Mutia (2015) menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank syariah di 

Indonesia maupun Malaysia yang menunjukkan kinerja yang sangat berbeda satu sama lain, 

perbedaan yang terjadi hanya berkisar 1-3% untuk setiap rasio pada bank.Secara umum hasil 

yang di dapat bank syariah di Malaysia masih lebih baik jika dibandingkan dengan bank 

syariah di Indonesia, namun bedanya hanya berkisar 1%.  

Cahyani & Utami (2016) menunjukkan bahwa kinerja Bank Devisa Negara di 

Indonesia berdasarkan maqashid syariah menghasilkan peringkat perhitungan kesepuluh 
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rasio sebagai berikut: 1) Bank Muamalat dengan persentase 30%, peringkat kedua Bank 

Syariah Mandiri 29,2%,peringkat ketiga Bank Negara Indonesia Syariah 29,1% dan peringkat 

keempat Bank Mega Syariah 28%. 

Salman &Farid (2016) menunjukkan bahwa bahwa BMI meraih total rasio Indeks 

Maqashid terbesar 16.231% diikuti peringkat kedua BSM dengan rasio Indeks sebesar 

14.341% dan peringkat ketiga serta keempat ditempati BRIS dan BNIS dengan rasio Indeks 

Maqashid masing-masing 13.701% dan 11.951%. Hal ini menunjukkan bahwa BMI 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah lainnya sesuai 

dengan pendekatan Indeks Maqashid. 

B. Kajian Pustaka Pustaka 

1. Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah (Wiroso, 2011:44). Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

perbankkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam menetapkan fatwa di bidang syariah (UU21/2008). UU No. 21 Tahun 2008 

mendefinisikan bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah, berdasarkan jenisnya bank syariah  terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank 

syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksananakan kegiatan usahanya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

 Menurut (Ascary, 2012) dalam (Maesyaroh, 2015) mendefinisikan bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui 

aktivitas invenstasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan atau jasa 

perbankan lainnya kepada nasabah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk 
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mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan 

tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Antonio, 

2009: 3). 

Menurut Sofyan, dkk (2010:13) pengertian dan landasan hukum perbankan syariah 

tidak lepas dari tiga undang- undang yaitu: 

a. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. 

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

b. Undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 

tahun 1992 tentang perbankkan. 

Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau 

“bendasarkan prinsip usaha syariah” yang dlaam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

c. Undang- undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 

bidang syariah.Prinsip utama yang diikuti oleh bank islam itu adalah: 

a. Larangan riba dalam bentuk transaksi 

b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang 

sah 
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c. Memberikan zakat. 

2. Prinsip Perbankan Syariah 

Adapun penjelasan dari undang-undang nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang 

perbankan telah disebutkan pengertian prinsip syariah dan juga apa saja prinsip-prinsip dalam 

perbankan syariah “prinsip syariah dalam aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara 

bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (Musyarakah), 

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan 

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak kita (Ijarah wa iqtina). 

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah) 

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola 

modal, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan 

kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan merupakan kelalaian dari pihak 

pengelola modal.Ada dua jenis akad mudharabah: 

 Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola 

dana dengan cakupan yang luas dan tidak memiliki batas baik jenis usaha, waktu dan 

daerah bisnis yang digelutinya yang tetap sesuai dengan prinsip islam. 

 Mudharabah Muqayyah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang 

terdapat jenis dan daerah bisnis usaha sesuai yang telah disepakati. 

b. Pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (Musyarakah) 

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung 
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sesuai dengan porsi kerjasama. 

Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu: 

 Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek 

dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta 

melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat 

melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu. 

 Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan 

dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak 

harus sama porsinya. 

 Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang 

tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit 

serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi 

bersama. 

 Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima 

suatu perkerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang 

jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka 

berdua. 

 Musyarakah Al-Milk memiliki pengertian bersama atas suatu aset, dimana salah 

seorang mitra tidak dapat menggunakan atau menjual aset sebelum mendapat 

persetujuan dari pihak lainnya. 

c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) 

Mudharabah adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana 

pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya ke nasabah 
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dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

diawal perjanjian.Terdapat dua jenis murabahah: 

 Murabahah berdasar pesanan murabahah ini dapat bersifat mengikat. Bersifat mengikat 

apabila barang yang dipesan harus dibeli oleh pembelian, dan bersifat tidak mengikat 

apabila barang yang sudah dibeli atau dibatalkan dikarenakan alasan tertentu. 

 Murabahah tanpa pesanan penjual yang bersifat tidak mengikat. Penjualan ini 

dilakukan tidak melihat ada atau tidak barang dipesan, sehingga dalam pemasokan 

barang sendiri menurut prediksi penjual. 

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah) 

Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas objek atau jasa dengan adanya biaya 

sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari objek tersebut. 

e. Pembiayaan dengan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 

kita (Ijarah wa iqtina) 

Ijarah wa iqtina adalah perjanjian pemindahan hak guna atas objek atau jasa dengan 

adanya pembayaran upah sewa beli, yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan pada 

waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. 

 

3. Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan 

operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan 

dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya 

(Jumingan, 2006:239). Karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya maka kinerja menjadi hal penting yang 

harus dicapai setiap perusahaan. 



14 
 

Menurut (Fahmi, 2012:2), pengertian kinerja keuangan adalah suatu analsis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sementara menurut 

(IAI, 2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan 

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan 

merupakan peroses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, 

menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode. 

Menurut (Munawir, 2012: 31), tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah: 

a. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 

b. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

c. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan 

profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu.  

d. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas 

hutang-hutangnya tepat pada waktunya. 

4. Maqashid Syariah 

Secara bahasa Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasyid dan syari’ah. 

Maqasid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti tujuan, syariah berarti jalan menuju 
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sumber air, yakni jalan lurus yang harus diikuti semua muslim Sudrajad & Sodiq (2016). 

Secara sederhana maqashd al-syariah berarti tujuan dari disyariatkan hokum dalam 

islam. Dr. Ahmad Raysuni mendefinisikan  maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (Raysuni, 1992). 

Adapun Dr. Muhammad al-Yubi mendefinisikan maqashid syariah adalah makna-makna dan 

hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau 

umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (Al- Yubi, 1998:188). 

Dari sekian banyak pendapat pakar mengenai maqasid syariah, sebagai mana penelitian 

sebelumnya oleh Muhammed, dkk (2008), maka peneliti menilai bahwa pandangan Ibn 

Ashur mengenai tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan dan menghindarkan 

keburukan identik dengan pendapat Abu Zahrah mengenai maqasid syariah, lebih jelas untuk 

diturunkan menjadi beberapa pengukuran. Sebagaimana Abu Zahrah mengelompokan tujuan-

tujuan syariah, yang meliputi: 1) Tahdhib al-Fard (mendidik individu) 2) Iqamah al-Adl 

(menciptakan keadilan) 3) Jalb al-Maslahah (mencapai kesejahteraan) (Abu Zahra, 1958:76). 

5. Maqashid Syariah Indeks 

Maqasid Syariah Indeks  dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah 

kepada nilai-nilai kesejahteraan dan  manfaat, juga menghilangkan penderitaan. Maqasid 

syariah indeks adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik perbankan syariah. (Zaharah, 1997) dalam Cahyani & Utami (2016) 

mengklasifikasikan maqasid syari’ah menjadi tiga tujuan : 

a. Tahdhib al-Fard (Educating the individual) 

Makna tahdhib di atas merupakan menyebarkan ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan keahlian untuk meningkatkan nilai spiritual seseorang. Seperti dalam bank 

syariah harus memberikan pembelajaran dan program pelatihan kepada karyawan agar lebih 

kompeten dalam memberikan pelayanan jasa. 
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b. Iqamah al-`Adl (Establishing justice) 

Arti dari adl adalah keadilan. Suatu bank syariah harus mampu berbuat adil dalam 

aktivitas bisnisnya. Bank syariah harus mampu memastikan bahwa semua modal yang 

diterima dan dana yang disalurkan terbebas dari unsur riba, penipuan, gharar, maysir, 

korupsi, dan lain-lain. 

c. Jalb al-Maslahah (Promotion of public interest) 

Maksud dari Jalb al-Maslahah adalah pendidikan dimana dapat menjadikan manusia 

untuk meningkatkan pemahamannya agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Jika selama ini 

pengukuran kinerja perbankan di Indonesia hanya fokus pada perhitungan rasio keuangan, 

maka ukuran tersebut memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio 

keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak 

secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek 

pengukuran non-keuangan dan asset tetap, akan memberikan pandangan yang keliru terhadap 

manajer perusahaan pada saat ini bahkan juga di masa depan. Ketiga, kinerja keuangan hanya 

didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga kesulitan untuk membawa perusahaan mencapai 

tujuan, jika focus utama dari kegiatan perbankan tersebut memiliki nilai manfaat tidak hanya 

bagi pemegang saham tetapi juga bagi interested user lainya.  

Penelitian Muhammed, dkk (2008) serta penelitian lain terkait maqasid syariah indeks 

(MSI) menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah dapat menjadi pendekatan alternatif 

strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan nasional sehingga 

dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif. 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Yuwono (2002) menyatakan pengukuran kinerja merupakan proses mencatat 

dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-
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hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa mapun suatu proses. Mulyadi (2003) menyatakan 

pengukuran kinerja adalah sebuah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu 

organiasi, bagian organisasi dan personelnya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan. 

Dalam penilaian kinerja perbankan syariah menggunakan maqashid sharia index 

sebagai konsep utama dalam pencapaian tujuan bermuamalah yang telah dikembangkan oleh 

Mohammed. O, dkk (2009), maka hal yang dilakukan pertama adalah menentukan persentase 

rasio dari masing-masing rasio. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kebijakan 

perusahaan berkaitan dengan rasio dalam maqashid sharia index. Langkah kedua setelah 

mengetahui besarnya persentase, maka dilakukan pembobotan masing-masing rasio tersebut 

dan menjumlahkan dalam kedua indikator kinerja yaitu  establishing justice dan public 

interest. 

Indikator pertama dalam pendekatan maqashid sharia index adalah keadilan. 

Pencapaian keadilan yang dilakukan perbankan syariah dikatakan baik jika tiga rasio keadilan 

terpenuhi. Ketiga rasio tersebut adalah pengembalian yang adil, fungsi distribusi yang baik 

dan pendapatan bebas riba. 

Pengembalian yang adil antara bank syarah dan nasabah dapat dilihat dari laba dibagi 

total pendapatan, sementara fungsi distribusi dapat dinilai dengan banyaknya pembiayaan 

bagi hasil melalui mudharabah dan musyarakah yang dilakukan bank syariah. Pendapatan 

bebas bunga menjadi salah satu rasio keadilan karena harapannya bank syariah sudah tidak 

lagi tercampur dana yang digunakan dengan dana riba yang diperoleh.  

Indikator kinerja kedua maqashid sharia adalah kemaslahatan, indikator ini 

mencerminkan tingkat kesejahteraan baik pihak bank syariah maupun nasabah atau 

masyarakat umum. Indkator kinerja kemaslahatan dapat diukur melalui dua rasio yaitu 

profitabilitas dan pemerataan pendapatan. Ketiga rasio tersebut akan mencerminkan seberapa 
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besar kemaslahatan yang telah dicapai baik bagi bank syariah maupun bagi masyarakat 

umum. Kedua indikator kinerja, yaitu keadilan dan mencapai kemaslahatan merupakan 

pencerminan seberapa baik bank syariah dalam mencapai tujuan-tujuan syariah sesuai dengan 

prinsip Islam. Semakin baik nilai kedua indikator kinerja tersebut, berarti semakin baik 

perbakan syariah dalam mewujudkan maqashid shariah atau tujuan-tujuan syariahnya. 

Pengukuran kinerja tersebut dinamakan maqashid sharia index. 


