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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan 

sistem perbankan Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan 

memberikan kesempatan untuk beroperasi, hal ini dilihat dari disetujuinya UU  

No.10 Tahun 1998. Undang-undang inilah secara tegas membedakan bank 

berdasarkan prinsip konvensional serta bank berdasarkan prinsip syariah.1 

Pendirian bank syariah telah mendorong sektor industri keuangan 

syariah lainnya seperti lembaga akademik, rumah sakit dan komunitas 

masyarakat yang peduli dengan perkembangan industri keuangan syariah. 

Dukungan pemerintah semakin terlihat yaitu telah diterbitkannya UU No.21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah.2 

Pemerintah juga mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah 

(KNKS) pada tahun 2015 langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, ini 

menunjukkan pemihakan yang jelas pemerintah terhadap bank syariah. KNKS 

ini diharapkan menjadi pilar penting tumbuhnya industri keuangan syariah 

pada masa mendatang.3 

                                                             
1 Aldira Maradita, Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan 

Bank Konvensional  (Vol.29 No.2 Mei-Agustus 2014) hlm.192 
2 http://aceh.tribunnews.com/2018/03/01/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah diakses 

pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.36 WIB 
3 https://www.erhaje88.com/2018/03/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah.html diakses 

pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.36 WIB 

http://aceh.tribunnews.com/2018/03/01/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah
https://www.erhaje88.com/2018/03/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah.html
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Bank syariah telah 26 tahun beroperasi, semakin bertambah di pasar 

keuangan. Jumlah bank syariah saat ini tercatat 196 unit, terdiri atas 13 Bank 

Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Perkreditan 

Rakyat (BPRS). Perbedaan ketiganya yaitu, BUS adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran, UUS adalah unit 

kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

dan BPRS yaitu dalam kegiatnnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran4, sehingga disini peneliti menggunakan BUS karena sudah melakukan 

spin off (pemecahan) dari bank konvensional.5 

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 1997, merusak 

perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan menyebabkan penurunan 

kinerja perbakan nasional, berbagai penelitian menyebutkan bahwa krisis ekonomi 

yang hebat yang melanda Indonesia terjadi karena buruknya penerapan Corporate 

Governance di Indonesia. Akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia 

dan juga di berbagai negara ASIA salah satunya  adalah buruknya pelaksanaan 

Corporate Governance hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang 

dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. 

                                                             
4 https://www.syariahbank.com/perbedaan-bus-bank-umum-syariah-dan-uus-usaha-unit-

syariah/ diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.30 WIB 
5 http://aceh.tribunnews.com/2018/03/01/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah diakses pada 

tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.36 WIB 

https://www.syariahbank.com/perbedaan-bus-bank-umum-syariah-dan-uus-usaha-unit-syariah/
https://www.syariahbank.com/perbedaan-bus-bank-umum-syariah-dan-uus-usaha-unit-syariah/
http://aceh.tribunnews.com/2018/03/01/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah
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Konferensi pers ISCA (Indonesian Corporate Secretary Association) 

memberikan pernyataan kenapa sampai saat ini penerapan Corporate Governance 

(CG) belum maksimal, karena lembaga-lembaga yang terkait belum sepenuhnya 

mendukung terciptanya tata kelola Indonesia yang lebih baik.  ISCA adalah salah 

satu organisasi yang peeduli  terhadap terciptanya tata kelola Indonesia yang lebih 

baik.6 

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset 

perbankan syariah pada akhir 2017 mengalami kenaikan sebesar 24.4% menjadi 

Rp 379.7 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016.7 

Tingkat kinerja keuangan perbankan dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan 

berpengaruh pada kesehatan perbankan, dilihat tingkat profitabilitas seberapa 

besar yang dihasilkan perusahaan.8  

Rasio yang digunakan dalam mengukur rasio profitabilitas yaitu Return On 

Asset (ROA), karena ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan atau 

produktivitas bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan seluruh aktivanya 

untuk menghasilkan keuntungan.9 

Corporate Governance (CG) dapat mempengaruhi kinerja perbankan yaitu 

terungkap pada wawancara dengan para direktur perbankan, menyatakan bahwa 

                                                             
6 http://bisnisupdate.com/business-knowledge/read/icsa-pemerintah-punya-peran-penting-

dalam-penerapan-gcg diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 09.54 WIB 
7 https://www.erhaje88.com/2018/03/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah.html diakses 

pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.36 WIB 
8 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010) hlm.556 
9 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah  (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hlm.254 

http://bisnisupdate.com/business-knowledge/read/icsa-pemerintah-punya-peran-penting-dalam-penerapan-gcg
http://bisnisupdate.com/business-knowledge/read/icsa-pemerintah-punya-peran-penting-dalam-penerapan-gcg
https://www.erhaje88.com/2018/03/meningkatkan-daya-saing-bank-syariah.html
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perbankan yang menjunjung nilai disiplin pasar dan tata kelola perusahaan yang 

baik akan lebih sehat, lebih dipercaya serta memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi dalam berbagai masalah.10 

Peranan pemerintah dalam peningkatan Corporate Governance khususnya 

pada perbankan syariah dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui Bank 

Indonesia yang tercantum di Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 

tentang CG bagi bank umum sudah tidak berlaku lagi pada perbankan syariah, 

telah diperbarui yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang 

CG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pelaksanaan CG diperlukan 

untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat 

mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat .11 

Corporate Governance (CG) adalah salah satu hal yang penting dilakukan 

oleh perusahaan sebagai suatu tanggung jawab kepada stakeholder. CG juga  

menetapkan hubungan pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan, pemegang saham internal dan eksternal atau sistem yang mengarahkan 

dan mengendalikan perusahaan juga sebagai sarana untuk menentukan teknik 

monitoring kinerja (mengawasi kinerja).12 Kelima sudut pandang tersebut 

penelitian ini fokus pada pengurus atau pengelola CG. 

                                                             
10http://www.beritasatu.com/ekonomi/431334-perppu-akses-keuangan-tak-ganggu-kinerja-

bank.html diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 21.00 WIB 
11Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah.  www.bi.go.id diakses pada tanggal 27 November 
2017 pukul 10.00 WIB 

12 Tuti Sriwedari, Mekanisme Good Corporate Governance Manajemen Laba dan Kinerja 
Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia..Jurnal Mediasi Vol.4 No.1 (Juni 2012) 

http://www.beritasatu.com/ekonomi/431334-perppu-akses-keuangan-tak-ganggu-kinerja-bank.html
http://www.beritasatu.com/ekonomi/431334-perppu-akses-keuangan-tak-ganggu-kinerja-bank.html
http://www.bi.go.id/
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Lukas Setia Atmaja sebagai Financial Expert, mengatakan bahwa peran 

direktur  dan komisaris sangat penting dalam hal CG, menurutnya peran itu perlu 

dimaksimalkan untuk melindungi tidak hanya satu atau dua pihak tapi juga seluruh 

stakeholder baik kreditur, supplier, karyawan dan juga pemerintahan.13 

Isaka Yoga, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2018 

mengungkapkan bahwa CG adalah  salah satu elemen kunci dalam meningkatkan 

kinerja keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan  kemampuan untuk 

memenuhi keterbukaan informasi, pemilihan direksi, dewan komisaris,  komite 

audit serta penetapan peran masing-masing harus dilakukan. Penelitian ini dalam 

mengukur penerapan CG menggunakan indikator yaitu komposisi dewan 

komisaris, komposisi dewan  direksi, komposisi komite audit, komposisi dewan 

pengawas syariah.14  

Posisi dewan direksi sebagai pimpinan perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan, dewan komisaris memastikan 

bahwa manajemen telah bekerja dengan baik. Komite audit dipercayai dalam 

proses penyusunan laporan keuangan dan menjaga terciptanya sistem pengawasan 

perusahaan serta terlaksananya CG. Dewan pengawas syariah mempunyai tugas 

                                                             
13 http://investasi.kontan.co.id/news/gcg-menjadi-tanggung-jawab-ke-stakeholder diakses 

pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 21.00 WIB 
14http://investasi.kontan.co.id/news/aei-gcg-cukup-berhasil-diterapkan-di-indonesia diakses 

pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 21.00 WIB 

http://investasi.kontan.co.id/news/gcg-menjadi-tanggung-jawab-ke-stakeholder
http://investasi.kontan.co.id/news/aei-gcg-cukup-berhasil-diterapkan-di-indonesia
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utama untuk mengawasi operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan 

petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat islam.15  

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana 

tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan CG serta pengaruhnya 

terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Maka peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Periode 2011-2016”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaruh Corporate 

Governance (CG) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS)? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini batasan masalahnya adalah membahas tentang pengaruh 

Corporate Governance (CG) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh CG 

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). 

 

 

 
                                                             

15 Eko Sunarwan, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 
Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia 
Periode 2010-2013) Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) hlm.5-6 
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E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Akademis

Hasil Penelitian diharapkan sebagai aset pustaka dan refrensi bahan 

perkuliahan dimanfaatkan oleh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa 

untuk memberi informasi mengenai CG terhadap kinerja keuangan syariah.  

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah 

wawasan di bidang perbankan syariah, memberi pengetahuan mengenai 

pengaruh CG  terhadap kinerja keuangan syariah.  

3. Bank/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat para pemegang saham dan 

perusahaan dalam penerapan konsep CG terhadap peningkatan kinerja 

khususnya perbankan syariah.  

F. Sistematika Pembahasan

BAB I :  PENDAHULUAN

Berisi tentang  latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN TEORI   

Berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar 

variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi 

dan teknik penentuan sampel, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN  DAN HASIL PENELITIAN 

Berisi pembahasn dan hasil penelitian mengenai pengaruh Corporate 

Governance (CG) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada 

periode 2011-2016. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan 

permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran. 

 

 

 

 

 

 


