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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, Kartika (2014) berjudul pengaruh penerapan good corporate 

governance oleh dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite dan dewan 

pengawas syariah terhadap kinerja perbankan pada bank umum syariah di 

Indonesia tahun 2010-2013. Indikator yang digunakan dewan komisaris, dewan 

direksi, komite-komite dan dewan pengawas syariah. Alat ukur yang digunakan 

Net Profit Margin (NPM) dan teknik analisis data menggunakan regresi linier 

berganda.  

Hasil penelitian ini adalah dewan direksi berpengaruh  terhadap kinerja 

perbankan, dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, 

komite-komite berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dewan pengawas syariah 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.1 

Kedua, Prasojo (2015) berjudul pengaruh penerapan good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan bank syariah. Indikator yang digunakan 

dengan menghitung presentase seberapa jauh prinsip-prinsip GCG pada masing-

masing bank syariah.  

                                                             
1 Ika Kartika, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Oleh Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Pada 
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013 (Skripsi UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) 
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Alat ukur yang digunakan CAR, ROA, ROE, BOPO, FDR. Hasil penelitian 

pada periode 2013 ini adalah penerapan GCG berpengaruh signifikan positif 

terhadap CAR, penerapan GCG berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.2 

Ketiga, Adestian (2015) berjudul pengaruh dewan komisaris, dewan 

direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan pada 

kinerja perusahaan perbankan yang listing di BEI pada tahun 2012-2014. Teknik 

analisis data yang digunakan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan ukuran 

perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan sedangkan dewan direksi 

independen, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.3 

Keempat, Desiana dkk (2016) berjudul pengaruh good corporate 

governance terhadap profitabilitas (ROE) pada bank umum syariah di Indonesia 

periode 2010-2015. Indikator yang digunakan dengan menghitung presentase 

seberapa jauh prinsip-prinsip GCG pada masing-masing bank syariah dan teknik 

analisis data menggunakan regresi sederhana. 

                                                             
2 Prasojo, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Bank Syariah.Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Vol. 
2, No. 1 (Maret 2015) 

3 Yuda Adestian, Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 
dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Pada Tahun 2012-
2014 (Universitas Dian Nuswatoro, 2015) 
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Hasil penelitian ini adalah variabel GCG terhadap variabel profitabilitas 

berpengaruh positif, dan dari hasil analisis yang telah dijelaskan secara 

keseluruhan pada pengaruh GCG secara signifikan terhadap profitabilitas.4 

Kelima, Addiyah (2014) berjudul pengaruh penerapan corporate 

governance terhadap kinerja keuangan perbankan (studi pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. 

Indikator yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, dewan direksi dan 

ukuran perusahaan. Alat ukur yang digunakan Cash Flow Return On Assets 

(CFROA).  

Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa dewan komisaris memiliki nilai 

negatif dan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi positif 

dan signifikan mempengaruhi kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.5 

Keenam, Erfina (2014) berjudul pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Indikator penelitian ini 

adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris 

independen, ukuran DPS, reputasi KAP dan ukuran bank. Alat ukur yang 

digunakan adalah ROA. 

                                                             
4 Lidia Desiana, Mawardi dan Sellya Gustiana, Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015.I-Finance 
Vol. 2. No.2 (Desember 2016) 

5 Alina Addiyah dan Anis Chariri, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap 
Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2010-2012). (Diponegoro Journal Of Accounting, 2014) Vol.3 No.4 
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Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan direksi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan, proporsi komisaris tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan pengawas syariah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan reputasi KAP berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan.6  

Ketujuh, Sunarwan (2015) berjudul pengaruh good corporate governance 

(GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (studi kasus pada bank umum 

syariah dan unit usaha syariah di Indonesia periode 2012-2013). Indikator yang 

digunakan adalah dewan koimisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, 

komite audit dan dewan pengawas syariah. Alat ukur yang digunakan adalah 

ROA. 

Hasil penelitian ini adalah berdasarkan uji analisis regresi berganda 

menunjukkan pengaruh Corporate Governance aktifitas (rapat) dewan komisaris 

berpengaruh signifikan, jumlah dewan direksi tidak berpengaruh signifikan, 

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan, jumlah komite 

audit tidak berpengaruh signifikan, rapat dewan pengawas syariah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA.7 

                                                             
6 Erzi Erfina, Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. 

(Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) 
7 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) 
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Kedelapan, Hisamudin (2012) berjudul pengaruh good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Analisis data 

menggunakan metode PLS. Hasil penelitian GCG berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan menggunakan ROA dan ROE. Menunjukkan bahwa 

penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan 

yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah.8 

Kesembilan, Diana (2016) berjudul penerapan good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun (2010-2014). Indikator yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, ukuran 

dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit dan kepemilikan 

instituional. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Alat ukur yang digunakan adalah 

Csah Flow Return on Asset (CFROA).9 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, proporsi komisaris 

independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, 

komite audit pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Kesepuluh, Aprianingsih (2016) berjudul pengaruh penerapan good 

corporate governance, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap 

                                                             
8 Nur Hisamudin dan M. Yayang Tirta K, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol.10 No.02 (2012) 
9 Diana Surya Kusuma Putri, penerapan good corporate governance terhadap kinerja 

keuangan (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun (2010-2014). (Publikasi 
Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) 
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kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2011-

2014. Indikator yang digunakan adalah dewan komisaris independen, dewan 

direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan instituional, ukuran 

perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.10 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, 

dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perbankan, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perbankan, kepemilikan manjerial berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, kepemilikan instituional 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan perbankan, 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perbankan. dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan instituional, ukuran perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. 

Kesebelas, Budiman (2017) berjudul pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan bank syariah. Indikator pada penelitian ini adalah 

                                                             
10 Astri Aprianingsih, pengaruh penerapan good corporate governance, struktur kepemilikan 

dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 
periode 2011-2014. Skripsi, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) 
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dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas 

syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.11 

Hasil penelitian ini adalah uji t statistik variabel dewan komisaris, 

komisaris independen, dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan sedangkan dewan direksi tidak berpengaruh.  

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan sekarang terhadap penelitian 

terdahulu yaitu variabel, populasi, objek penelitian hampir sama. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada isi dan tahun penelitian. 

Jika sebagian besar peneliti terdahulu membahas CG secara umum, pada 

penelitian ini lebih fokus pada CG dalam islam dan tahun penelitian tergolong 

paling baru yaitu 2011-2016.  

B. Landasan Teori 

1. Definisi Bank Syariah 

Lembaga keuangan atau perbankan yang memberi pembiayaan dan jasa-

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang serta 

pengoperasiannya didasarkan pada  prinsip-prinsip syariah yakni mengacu pada 

ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits dan juga aktivitas meninggalkan riba dan 

tidak mengandalkan bunga.12 

                                                             
11Arif  Budiman, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank 

Syariah. (Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017) 
12 Yusak Laksmana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah 

(Jakarta:Gramedia,2009) hlm.10 
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Tujuan bank syariah dibentuk sebagai berikut. 13  

a.  Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, 

khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar 

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang 

mengandung unsur gharar, di mana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam 

islam. 

b.  Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha 

kepada pihak yang membutuhkan diarahkan pada kegiatan usaha produktif 

agar  tercipta kemandirian berusaha.  

c.  Menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah melalui aktivitas-

aktivitas bank syariah diharapkan mampu menghindari inflasi akibat 

penerapan sistem bunga, menghindari  persaingan yang tidak sehat antara 

lembaga-lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi dari 

pengaruh gejolak moneter bank dari dalam maupun dari luar negeri. 

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, fungsi sosial, mitra 

nasabah, dan lembaga amanah dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank 

syariah harus menganut prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari 

semua jajaran bank syariah berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan 

nilai perusahaan. 

 Sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas 

bank berpegang pada praktik perbankan  dan menjamin dilaksanakannya 
                                                             

13 Ibid. 
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ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank syariah, 

objektivitas dan bebas dari tekananan dari semua pihak manapun dalam 

pengambilan keputusan, serta senantiasa  memerhatikan kepentingan seluruh 

stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.14 

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan 

bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan 

daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat 

berusaha sebagai bank devisa atau non devisa.15 BUS memiliki struktur 

organisasi yang sama dengan bank konvensional tetapi ada unsur yang 

membedakan yaitu harus adanya dewan pengawas syariah.16  

2. Corporate Governance dalam Islam 

Corporate Governance (CG) dalam pendekatan islami, harus sungguh-

sungguh mampu berbasis orientasi nilai dan prinsip kejujuran dan keadilan 

terhadap semua pemangku kepentingan, dari sisi fungsi obyektifnya CG islami 

harus mengupayakan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat atau 

                                                             
14 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta:Bumi Aksara, 

2013) hlm.79 
15 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta:Bumi Aksara, 2010) hlm.163-

164 
16  Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank ( Jakarta: Azkia Publisher, 2009) hlm.124 
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disebut sebagai maqhashid al-syariah mencakup lima prinsip dasar: 

memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.17 

Allah SWT berfirman. 

َوِإَلٰى َثُموَد َأَخاُھْم َصِٰلًحا ۚ َقاَل یََٰقْوِم 
ٱْعُبُدو۟ا ٱہللَ� َما َلُكم مِّْن ِإلٍَٰھ َغْیُرُهۥ ۖ ُھَو 
َأنشََأُكم مَِّن ٱْألَْرِض َوٱسَْتْعَمَرُكْم ِفیَھا 
َفٱسَْتْغِفُروُه ُثم� ُتوُبٓو۟ا ِإَلْیِھ ۚ ِإن� َربِّى 

۞ َقِریٌب م�جِیبٌ   
 

Artinya: “ Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 
Shaleh berkata:”Hai kaumuku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 
Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 
menjadikan kamu pemakmurannya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 
kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 
(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya) ”.18 

 
Allah SWT berfirman. 

ٱل�ِذیَن ِإن م�ك�نٰ�ُھْم ِفى ٱْألَْرِض َأَقاُمو۟ا 
ٱلص�َلٰوَة َوَءاَتُو۟ا ٱلز�َكٰوَة َوَأَمُرو۟ا 

ُروِف َوَنَھْو۟ا َعِن ٱْلُمنَكِر ۗ َوہللِِ� َعِٰقَبُة ِبٱْلَمعْ 
۞ ٱْألُُمور    

 
Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan 

mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 
zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, 
dan kepada Allah-lah kembali segala urusan “.19 

 

                                                             
17 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-

Ruzz Media, 2010) hlm.57 
18 Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Hud  [11]: 61 (Bandung : Syamil Cipta Media)  
19 Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Hajj [22] : 41 (Bandung : Syamil Cipta 

Media)  
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Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun 

bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang yang beriman menggunakan 

kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan sholat, membayar zakat, dan 

melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar.  

Kedua ayat tersebut dapat dirumuskan bahwa governance dalam 

prespektif syariah adalah suatu kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang 

bertujuan sebagai berikut. 20 

a.   Penciptaan susana yang mendukung bagi pemenuhan kebutuhan spiritual 

dan rohaniahnya sebagaimana yang disimbolkan oleh pergerakan sholat. 

b.  Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana 

disimbolkan oleh tindakan membayar zakat, dan penciptaan kestabilan 

politik dan keamanan sebagaimana disimbolkan oleh tindakan amar ma’ruf 

nahi mungkar. 

Allah SWT berfirman. 
 
َوِإْذ َقاَل َرب�َك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض 
َخِلیَفًة ۖ َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفیَھا َمْن ُیْفِسُد ِفیَھا 

ُنسَبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلكَ ۖ َوَیسِْفُك الدَِّماَء َوَنْحُن 
 َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُمونَ 

 
Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

                                                             
20 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta:Bumi Aksara, 

2013) hlm.81-82 
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Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui".21 

 
Makna dari ayat diatas adalah manusia sebagai utusan Allah SWT telah 

diberikan kepercyaan oleh Allah untuk menjaga bumi beserta isinya dari bentuk 

kerusakan. Pertanggung jawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya 

kepada masyarakat atau pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT 

sebagai pemilik bumi seisinya, dalam islam tujuan utama adalah untuk 

mencapai falah dan kesejahteraan sosial. Corporate Governance perbankan 

syariah memiliki cakupan lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati 

seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariah dan harapan kaum 

syariah.22  

3. Definisi Corporate Governance  

Corporate Governance (CG) atau tata kelola perusahaan  merupakan 

definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. 

Kalimat  Corporate Governance  ini dikenalkan di publik Indonesia ketika 

tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk, yang 

disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip 

CG.23 

                                                             
21 Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Baqarah  [2]: 30 (Bandung : Syamil Cipta 

Media)  
22  Dini Febriani, Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Dana Pihak 

Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-201. Skripsi, (Universitas Islam 
Bandung, 2016) hlm. 11-12 

23 Ibid. 
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Istilah tata kelola usaha atau tata kelola merupakan terjemahan dari 

istilah Corporate Governance (CG), dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 istilah tersebut merupakan penjelasan atas Pasal 30 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin 

kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat dari 

pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.24 

Berdasarkan Bank Indonesia dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 berdasarkan ketentuan ini, pengertian CG 

adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, 

akuntanbilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.25 

Corporate Governance (CG) menurut Bank Dunia adalah kumpulan 

hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi sehingga dapat 

mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien 

guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham 

maupun masyarakat sekitar.26 

Corporate Governance (CG) menurut Forum Corporate Governance on 

Indonesia (FCGI) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 

                                                             
24 Ibid, hlm. 242 
25 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan PrinsipPrinsip 

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

26 Muh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implikasi 
(Jakarta : Salemba Empat, 2016) hlm.2 

http://www.bi.go.id/
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pemangku kepentingan internal dan eksternal atau dengan kata lain sistem yang 

mengendalikan perbankan.27 

Corporate Governance (CG) adalah prinsip yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta 

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada 

para pemegang saham khususnya dan pemangku kepentingan  pada umumnya. 

Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, 

pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan 

perbankan di lingkungan tertentu.28 

Secara teoritis menurut Syakhroza dalam Abdullah, definisi CG 

beragam. Contoh keberagaman definisi CG adalah sebagai berikut.29 

         a.  CG adalah suatu kesatuan menyeluruh yang mencakup aspek budaya, hukum 

dan kelengkapan institusional lain berupa mekanisme yang didasarkan pada 

pengendalian perusahaan dan sistem akuntabilitas dari pihak yang 

memegang kendali. 

b. CG menyangkut siapa yang mengendalikan perusahaan dan mengapa. 

Tujuan utama dari CG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian 

dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya 

perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perbankan. Sementara 

                                                             
27 Ibid, hlm.3 
28 Zarkasyi Wahyudin, Good Corporate Governance (Bandung : ALFABETA, 2008) hlm.35 
29 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-

Ruzz Media, 2010) hlm.28-29 
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Sholihin  mendefinisikan sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara 

baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, 

efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen dan adil dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi.30 

Berdasarkan konteks bank syariah, CG harus meliputi sebagai berikut.31  

a.   Sebuah kumpulan dari kesiapan organisasi dimana ada keselarasan tindakan 

manajemen dari bank syariah, sejauh yang dimungkinkan yang sejalan 

dengan keinginan pemangku kepentingan. 

b.  Penyediaan insentif yang sesuai untuk organ-organ dari governance seperti 

dewan direktur, dewan pengawas syariah, dan manajemen untuk mencapai 

tujuan yang sesuai dengan keinginan para pemangku kepentingan dan 

memfasilitasi pengawasan yang efektif. 

c.   Kepatuhan dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah. 

Berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa corporate 

governance adalah sebagai berikut. 

a.  Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran 

Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya. 

                                                             
30 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010) hlm.292 
31 Nurul dan Mustafa Edwin Nasution,Current Issues Lembaga Keuangan Syariah 

(Jakarta:Prenada Media Group,2009)  hlm.170 
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b.  Suatu sistem check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas 

pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang 

yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset. 

c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian 

dan pengukuran kinerjanya. 

4. Prinsip Corporate Governance  

Pemerintah pusat maupun daerah serta beberapa perusahaan sudah 

mulai menerapkan praktik CG tak terkecuali perusahaan yang berbasis syariah 

yang salah satunya adalah perbankan syariah.  

Penerapan CG bagi bank syariah sangat penting karena banyaknya 

stakeholders yang terlibat serta adopsi nilai-nilai islam dalam aktivitasnya, 

yang menyebabkan perlunya hubungan yang baik diantara para stakeholders 

dengan manajemen, dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah 

dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah maka CG semakin 

penting untuk dilaksanakan agar perbankan syariah dapat berjalan sesuai 

dengan tujuannya. 32  

Prinsip-prinsip Corporate Governance sebagai berikut.33 

a.   Prinsip keterbukaan  yaitu keterbukaan dalam  mengemukakan informasi 

yang material serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.  

                                                             
32 Ibid, hlm. 72-73 
33 Ibid. 
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1)   Bank harus memberi informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat 

dapat dibandingkan  dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan 

sesuai dengan haknya.  

2)  Informasi yang diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan 

dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi 

keuangan, susunan dan kompesansi pengurus, pemegang saham 

pengendali, pengelola risiko, sistem pengawasan dan pengendalian 

internal, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan CG, serta kejadian 

penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.  

3)  Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak 

pribadi.  

4)   Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang 

berkepntingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang 

kebijakan bank. 

b. Prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.  

1)  Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing 

struktur yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi 

perusahaan.  
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2)  Bank harus meyakini bahwa semua struktur mempunyai kompetensi 

sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam 

pelaksanaan CG.  

3) Bank harus memastikan terdapatnya balance system dalam pengelolaan 

bank.  

4)   Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank yang 

berjalan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan 

nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki 

reward and punishment system. 

c.  Prinsip tanggungjawab, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan bank yang 

sehat. 

1)  Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang teguh 

pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan-

ketentuan yang berlaku.  

2)  Bank harus bertindak sebagai perusahaan yang baik, termasuk peduli 

terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. 

d.  Prinsip independensi, yaitu pengelolaan secara profesional tanpa  pengaruh 

atau tekanan dari pihak manapun.  

1) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh 

stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, 

serta bebas dari benturan kepentingan.  
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2) Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala 

tekanan dari pihak manapun. 

e.   Prinsip kewajaran , yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak 

pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

1) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku 

kepentingan berdasarkan kesetaraan dan kewajaran.  

2)   Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 

bagi kepentingan bank, serta mempunyai akses terhadap -+-informasi 

sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

5. Tujuan Corporate Governance 

Penerapan sistem Corporate Governance dalam perbankan syariah 

diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan melalui beberapa tujuan sebagai berikut.34 

a.  Meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi 

yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang 

saham, pegawai dan pemangku kepentingan lainnya dan merupakan solusi 

yang baik dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. 

                                                             
34 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta:Sinar 

Grafika,2012) hlm. 258 
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b.    Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

c.  Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan 

d.  Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan 

dan partisipasi organisasi secara sah. 

e.    Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para 

penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya 

modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi 

yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa 

depan. 

Beberapa tujuan tersebut, penerapan CG pada bank syariah diharapkan 

sebagai berikut. 

a.   Meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah. 

b.  Pertumbuhan industri jasa keuangan islam dam stabilitas sistemkeuangan  

secara keseluruhan senantiasa terpelihara. 

c.   Keberhasilan industri jasa keuangan islam dalam menerapkan GCG akan 

menempatkan lembaga keuangan islam yang sejajar dengan lembaga 

keuangan internasional lainnya. 

    6. Kriteria Corporate Governance yang Baik 

        a. Memenuhi tujuan-tujuan strategi jangka panjang dari para pemilik, yang 

terdiri atas membentuk nilai pemegang saham atau menetapkan saham pasar 

yang dominan atau mempertahankan kepemimpinan teknis dalam lingkungan 
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yang dipilih atau sesuatu yang lain namun tentu tujuan-tujuannya tidak akan 

sama bagi semua organisasi. 

b. Mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan karyawan di masa lalu, 

saat ini dan di masa mendatang digunakan untuk membentuk siklus hidup 

termasuk perencanaan kebutuhan di masa mendatang, rekrutmen, pelatihan, 

lingkungan kerja, prosedur pemutusan hubungan dan pengunduran diri, 

hingga mengurus pensiunan. 

c. Bekerja untuk mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan 

pelanggan atau pemasok, seperti masalah-masalah kualitas jasa yang 

disediakan, prosedur pemesanan yang penuh pertimbangan dan prosedur 

penyelesaian rekening dan sebagainya. 

d. Mempertahankan pemenuhan sepatutnya terhadap tuntutan hukum dan 

pengaturan yang berlaku yang dengan itu perusahaan melakukan 

aktivitasnya. 

Organisasi yang dijalankan dengan baik harus disusun dengan cara  

sedemikian rupa sehingga semua tuntutan diatas terpenuhi dan dapat dilihat 

beroperasi secara efektif oleh semua kelompok yang bersangkutan, harus ada 

kejelasan yang memadai agar hal ini siap dipatuhi pemiliknya tanpa harus 

bergantung pada prosedur pemantauan independen yang ekstensif dan mahal. 

Suatu perusahaan yang mencapai tujuan-tujuan para pemiliknya dibawah 
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struktur organisasi semacam itu, maka akan memiliki bentuk pengendalian 

perusahaan yang baik dan efektif.35 

 

8. Profitabilitas   

  Profitabilitas  prespektif  syariah, Allah SWT berfirman. 

َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِمم�ا َعِمُلوا ۖ َوِلُیَوفَِّیُھْم 
   َأْعَماَلُھْم َوُھْم َال ُیْظَلُمونَ 

 
 Artinya :” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 
pekerjaan-pekerjaan mereka yang sedang tiada dirugikan”.36 

Ayat tersebut berisi bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal 

perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan, sehingga jika 

seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang 

baik bagi organisasinya, maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula dari 

kerjaanya dan memberikan keuntungan bagi organisasinya.37 Profitabilitas 

secara keseluruhan merupakan gambaran dari prestasi yang dicapai bank dalam 

operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan 

dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.38  

Profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh 

manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

                                                             
35Nigel Kendall, Corporate Governance.(Jakarta:PT.Gramedia,1999) hlm.32-33 
36 Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Ahqaf [46):19 (Bandung : Syamil Cipta 

Media) 
37 Nur Kholiq, Analisis Kinerja BMT NU Sejahtera Kantor Pusat Semarang dengan 

Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard. (Universitas Walisongo Semarang, 2013) hlm.48 
38 Jumingan,  Analisis Laporan Keuangan (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2006) hlm.239 
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keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola 

perusahaan.  Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu 

dengan lainnya. 

Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan 

kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan profitabilitas. Sebagai salah satu 

acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui 

apakah perusahaan telah menjalankan usahanya scara efisien, karena efisiensi 

baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain adalah 

menghitung profitabilitas.  

Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank 

karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. Jika dilihat dari 

perkembangan rasio profitabilitas menunjukkan suatu peningkatan hal tersebut 

menunjukkan kinerja bank efisien.39 

Tujuan menganalisis keuangan bank syariah sebagai berikut. 40 

a.    Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi 

likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun 

berjalan maupun tahun sebelumnya. 

                                                             
39 Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi, Cetakan 

Ketujuh(Yogyakarta:Ekoisia, 2009) hlm.222. 
40 Jumingan,  Analisis Laporan Keuangan (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2006) hlm.239 
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b.   Mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang 

dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan 

menciptakan profit, yang tentu penting bagi para pemilik. Kinerja bank yang 

baik pada akhirnya akan berdampak baik pada internal maupun eksternal bank.  

Tujuan dari analisis rasio profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat 

efesiensi usaha dan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Pembahasan rasio profitabilitas ini merupakan perhitungan yang 

intinya menilai tingkat kemampuan aktiva dalam menghasilkan laba. Rasio ini 

sering disebut juga rasio rentabilitas. 

Rasio profitabilitas memiliki fungsi khusus baik bagi perusahaan secara 

internal maupun eksternal perusahaan sebagai berikut. 

a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e. Untuk mengukur profitabilitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kegiatan fungsi 

bank. Sedangkan rasio profitabilitas adalah pengukuran kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu, dalam penelitian ini 

intuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

rasio profitabilitas adalah ROA. 

 

 

9. Return On Asset (ROA) 

Muhammad menyatakan Return On Asset (ROA) adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan atau produktivitas bank dalam mengelola dana 

yang diinvestasikan seluruh aktivanya untuk menghasilkan keuntungan.41 Rasio 

ini paling sering dijumpai karena mampu mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di 

masa yang akan datang. Aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta  yang 

diperoleh dari modal asing maupun modal sendiri diubah menjadi aktiva untuk 

kelangsungan hidup suatu bank.42 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio penunjang dalam menghitung 

rentabilitas bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur  keberhasilan 

manajemen dalam menghasilkan laba, semakin kecil rasio maka 

mengidentifikasikan kurangnya kemampuam manajemen bank dalam hal 

mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya.    ROA 

                                                             
41 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hlm.254 
42 Wahyuni, Pengaruh Inventory Turnover, Days Sales Outstandingdan Debts Ratio 

Terhadap Return On Assets (ROA) Pada PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2008-2011. (Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2012) hlm.8 
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biasa digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.43  ROA juga 

merupakan pendapatan bersih terhadap jumlah aset secara keseluruhan. 

Menurut Rasio ini menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset 

yang dimiliki.44 

ROA =  
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐵𝐵𝑡𝑡𝐿𝐿

 𝑥𝑥 100% 

Nilai (pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva  atau pendanaan) 

semakin besar, maka ROA menunjukkan kinerja  perusahaan yang semakin 

baik juga, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.45  

Beberapa alasan penelitian ini menggunakan ROA sebagai berikut.46 

a. ROA menggambarkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan 

keseluruhannya, sedangkan ROE dana hanya berasal dari modal sendiri. 

b.  ROA dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen 

perusahaan, dengan begitu aktivitas yang dilakukan selalu dengan 

pertimbangan pengembalian yang menguntungkan perbankan. 

c.  ROA mengevaluasi risiko yang akan dihadapi, sedangkan ROE tidak 

mempertimbangkan risiko. 

                                                             
43 Nur Hisamudin dan M. Yayang Tirta K, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol.10 No.02 (2012) 
hlm.122 

44 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2010) hlm.556 

45 Wahyuni, Pengaruh Inventory Turnover, Days Sales Outstandingdan Debts Ratio Terhadap 
Return On Assets (ROA) Pada PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2008-2011. (Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2012) hlm.9 

46 Prastowo, Ananlisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta : Unit Penerbit 
dan Percetakan, 2008) hlm.91 



35 
 

Kelebihan ROA adalah sebagai berikut .47 

 a. Alat pengukur yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan 

perusahaan. 

b. ROA mudah dipahami dan dihitung. 

c. Ukuran prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk 

memperoleh laba. 

d. Menitikberatkan pada perolehan laba yang maksimal. 

e. Alat untuk mengevaluasi penerapan kebijakan manajemen. 

f. Mendorong tercapainya tujuan perbankan. 

Kelemahan ROA adalah sebagai berikut. 

a. Manajemen cenderung fokus pada jangka pendek bukan jangka panjang,yaitu 

mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi 

berakibat negatif dalam jangka panjangnya. 

b. Apabila nilai ROA yang diharapkan terlalu tinggi, maka kurang mendorong 

manajemen untuk menambah aset. 

10. Komposisi Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 

                                                             
47 Ibid, hlm.10 
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Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.48 Jumlah anggota dewan komisaris 

harus paling kurang tiga orang atau sama dengan jumlah anggota direksi terdiri 

atas komisaris dan  komisaris independen.49 Pada dasarnya dewan komisaris 

bank umum syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG.  

Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya 

pelaksanaan CG dalam setiap kegiatan usaha bank umum syariah pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi dan melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat 

kepada direksi bank umum syariah, dalam melakukan pengawasan tersebut, 

dewan komisaris bank umum syariah.50 

a. Berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 

strategis bank umum syariah. 

b. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank 

umum syariah, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan 

kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan 

dalam anggaran dasar bank umum syariah atau dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

                                                             
48 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-

Ruzz Media, 2010) hlm.131 
49 Ibid, hlm.76 
50 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta:Sinar 

Grafika,2012) hlm. 265-266 
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c. Memastikan bahwa Direksi Bank Umum Syariah telah menindaklanjuti 

temuan audit atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, 

auditor internal, Dewan Pengawas Syariah dan auditor eksternal. 

d. Menyusun pedoman dan mekanisme kerja pengawasan. 

1) Menyusun pedoman dan tata tertib kerjs dewan komisaris, seperti  

pengaturan etika kerja, waktu kerja dan tata penyelenggara rapat-rapat. 

2) Membentuk komite audit, komite pemantau risiko, komite remunirasi dan 

nominasi serta melengkapinya dengan sasaran tugas, komposisi, 

pengaturan rapat-rapat. 

e. Mengembangkan independensi dalam penyelenggaraan pengawasan. 

 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan 

menyediakan waktu yang cukup untuk terselenggaranya tugas-tugas 

tersebut secara baik. 

2) Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan pada operasional bank 

seperti kegiatan kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional 

lainnya. 

f. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan dengan sfektif. 

Dewan komisaris memegang perananan penting untuk pengembangan 

GCG. Dewan komisaris ditugaskan melakukan fungsi pengawasan, dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka 

seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga. Setiap anggota 

komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman. 
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 Menurut Sutedi, apabila ingin memberikan akibat yang berarti terhadap 

kinerja maka anggota dewan komisaris harus melebihi jumlah sehingga dapat 

memenangkan hak suara dalam pengambilan keputusan.51 Jumlah anggota 

dewan komisaris yang banyak maka pengawasan terhadap dewan direksi 

menjadi jauh lebih baik, nasihat dan masukan untuk dewan direksi pun menjadi 

lebih banyak, dengan demikian kinerja perbankan juga semakin meningkat.52 

11. Komposisi Dewan Direksi 

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank 

umum syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta 

berkewajiban untuk mengelola bank umum syariah sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran 

dasar bank umum syariah. Dewan direksi memiliki tugas utama dalam 

manajemen, yakni menetapkan tujuan strategik dan prinsip-prinsip yang akan 

dijadikan sebagai acuan operasional bank, selain itu juga berperan dalam 

menetapkan standar operasional yang akan menjadi budaya perbankan.53  

Direksi bank umum syariah berkewajiban untuk melaksanakannya 

dalam setiap kegiatan usaha bank umum syariah pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi serta menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari 

                                                             
51 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance ( Jakarta:Sinar Grafika,2012) hlm.148 dan 152 
52 Yuda Adestian, Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 

dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Pada Tahun 2012-
2014 (Universitas Dian Nuswatoro, 2015) hlm.10 

53 M.Umer Chapra Dan Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah  
(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008) hlm. 42 
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hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah 

dan auditor eksternal.54  

Kewajiban, larangan, dan tanggung jawab direksi bank umum syariah 

adalah sebagai berikut. 

a. Direksi bank umum syariah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

b.   Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum  

Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain 

kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, serta rencana bank 

umum syariah untuk melakukan pengurangan pegawai. Pengungkapan 

tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan 

mudah oleh pegawai. 

c.   Direksi bank umum syariah wajib menyediakan data dan informasi yang 

akurat, relevan dan tepat waktu berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. 

d.  Setiap anggota direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

e.    Anggota direksi bank umum syariah dilarang memberikan kuasa umum 

kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi, 

                                                             
54 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. 42 
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wewenang dan tanggung jawab. Direksi secara menyeluruh tanpa batasan 

ruang lingkup dan waktu. 

f.  Setiap keputusan Direksi Bank Umum Syariah bersifat mengikat dan 

menjadi tanggung jawab seluruh  anggota Direksi.55 

Menurut Sutedi, dewan direksi merupakan suatu organ mempunyai 

peranan sangat penting dan didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota. 

Direksi adalah kepercayaan bagi suatu perusahaan dan pengelola untuk 

mencapai tujuan serta kepentingannya.56  

Menurut Abdullah, PBI 2006 menentukan anggota dewan direksi harus 

paling sedikit tiga orang dengan jumlah terbanyak tidak dibatasi sesuai 

kebutuhan bank yang bersangkutan.57 Fungsi, tugas dan tanggung jawab 

dewan direksi tidaklah mudah, karena apabila seorang direksi lalai dalam 

menjalankan fungsinya dengan tepat maka direksi akan merugikan 

perusahaan.  

Dewan direksi dalam suatu bank akan menentukan kebijakan yang akan 

diambil atau strategi perbankan tersebut secara jangka pendek maupun jangka 

panjang, jika hanya terdapat minimal satu orang dewan direksi, maka akan 

kekurangan anggota karena tentu saja banyaknya dewan direksi memudahkan 

untuk koordinasi dengan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan. 

                                                             
55 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta:Sinar 

Grafika,2012) hlm. 271-272 
56 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance ( Jakarta:Sinar Grafika,2012) hlm.123 
57 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-

Ruzz Media, 2010) hlm.131 
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 Jumlah dewan yang besar menguntungkan bank syariah, bahwa 

perbankan  akan tergantung dewannya untuk mengelola sumber dayanya 

secara lebih baik dan juga semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal 

yang semakin efektif, maka kebutuhan dewan direksi dalam jumlah besar 

akan semakin tinggi.58  

12. Komposisi Komite Audit 

Menurut Effendi, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan 

komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya. Pelaksanaan fungsi pengendalian seperti audit internal, 

kepatuhan, dan manajemen risiko antara lain dimaksudkan untuk membantu 

tugas pengendalian bank umum syariah. 59 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 

yaitu suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang 

dibentuk oleh dewan komisaris, tugasnya adalah membantu dan memperkuat 

fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses 

pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi 

dari GCG.60 

                                                             
58 Alina Addiyah dan Anis Chariri, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2010-2012) (Diponegoro Journal Of Accounting, 2014) Vol.3 No.4 hlm.4 

59 Muh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implikasi 
(Jakarta : Salemba Empat, 2016) hlm.63 

60 Ibid, hlm.48 
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a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris 

Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan 

seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan 

syariah. 

b. Syarat anggota komite audit wajib memiliki integritas dan reputasi 

keuangan yang baik. 

c.  Ketua komite diketuai oleh komisaris independen. 

d. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite audit. 

e. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab. 

1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dalam rangka 

menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses 

pelaporan keuangan. 

2)  Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka 

efektivitas pelaksanaan audit eksternal. 

f.  Pelaksanakan tugas komite audit melakukan evaluasi. 

1)   Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal. 

2)    Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan audit atau 

rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, audit internal, 

Dewan Pengawas Syariah, dan audit eksternal guna memberikan 

rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 
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3)  Komite audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.61 

 Tujuan dibentuknya komite audit adalah sebagai berikut.62 

a. Pelaporan keuangan  

Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas laporan 

keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan 

keuangan eksternal, komite audit melaksanakan pengawasn indpenden atas 

proses pengawasn independen atas laporan keuangan dan audit eksternal. 

b. Manajemen risiko dan kontrol  

Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas manajemen 

risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas 

proses risiko dan kontrol. 

c. Tata kelola perusahaan 

Dewan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen 

atas proses tata kelola perusahaan. 

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu dewan 

komisaris dalam fungsi pengendalian seperti audit internal, kepatuhan, dan 

manajemen risiko. Komite audit juga memegang peranan penting dalam 

                                                             
61 Alina Addiyah dan Anis Chariri, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2010-2012) (Diponegoro Journal Of Accounting, 2014) Vol.3 No.4 hlm. 266 dan 270 

62 Muh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implikasi 
(Jakarta : Salemba Empat, 2016) hlm.55 
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mewujudkan GCG karena merupakan penyelidik dewan komisaris dalam 

rangka mengawasi jalannya suatu bank.63 Jumlah komite audit semakin 

banyak dalam perusahaan, maka semakin baik fungsi pengawasan yang 

dilakukan. 

13. Komposisi Dewan Pengawas Syariah 

Bank islam dan bank konvensional perbedaannya adalah adanya Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar 

dengan Dewan Komisaris. Tugas utama DPS  adalah melakukan pengawasan 

pada bank islam yang mengacu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta 

norma-norma syariah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank islam 

dan moral manajemen. 

Bank syariah memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan produk 

dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, begitu juga 

dengan operasional yang dijalankan, hal ini merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab dari dewan pengawas syariah. DPS memiliki tugas untuk 

memastikan bahwa berbagai bentuk transaksi yang diterapkan bank islam 

harus dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai berikut. 

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman 

operasional dan yang dikeluarkan bank. 

b.  Mengawasi proses pengembangan produk baru bank. 
                                                             

63 Ibid, hlm.63 
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c.  Meminta fatwa kepada DPS untuk produk baru bank yang belum ada 

fatwanya. 

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

bank. 

e.  Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja 

bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat bank 

syariah. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

a.   Integritas, yang kurang lebih mencakup yaitu memiliki akhlak dan moral 

yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan 

syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, memiliki 

komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh 

(sustainable) dan tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana 

diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan  yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b.  Kompetensi, yang kurang lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman di 

bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan atau 

keuangan secara umum. 

c.  Reputasi keuangan, yang kurang lebih mencakup: tidak termasuk dalam 

daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang 

saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan 
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bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dlam waktu lima 

tahun terakhir sebelum dicalonkan. 

Jumlah anggota DPS paling kurang dua atau paling banyak 50% dari 

jumlah anggota Direksi. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal 

dari salah satu anggota DPS.64 Menurut PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 47 

tentang tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan 

saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan 

prinsip syariah.65  

Komponen penting CG perbankan syariah adalah adanya DPS. 

Menurut Lewis dan Algoud dalam Abdullah, DPS penting karena dua 

alasan. Pertama, mereka yang berurusan denagan bank syariah 

memerlukan jaminan bahwa bank itu telah beroperasi sesuai dengan 

syariah. Kedua, para ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip islam yang 

sesungguhnya akan meminimumkan masalah insentif.66 Jumlah anggota 

DPS, apabila semakin banyak maka akan meningkatkan pengawasan 

terhadap pengeloaan bank sesuai prinsip syariah, sehingga tidak terjadi 

                                                             
64 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta:Bumi Aksara, 

2013) hlm.87-89 
65 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-

Ruzz Media, 2010) hlm.145 
66  Ibid, hlm.53 
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penggunaan dana gharar yang dapat mengurangi profitabilitas, dengan 

demikian kinerja keuangan bank akan meningkat.67 

C. Hubungan Antar Variabel 

 1. Hubungan Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Profitabilitas (ROA)  

Dewan komisaris memegang perananan penting untuk pengembangan 

CG. Dewan komisaris ditugaskan melakukan fungsi pengawasan, dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka 

seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga. Setiap anggota 

komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman. Menurut 

Sutedi, apabila ingin meningkatkan kinerja maka anggota dewan komisaris 

harus melebihi jumlah sehingga dapat memenangkan suara terbanyak dalam 

pengambilan keputusan.68  

Jumlah anggota dewan komisaris yang banyak maka pengawasan 

terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasihat dan masukan untuk 

dewan direksi pun menjadi lebih banyak, dengan demikian kinerja perbankan 

juga semakin meningkat.69 Berdasarkan  penelitian Erfiza (2014) ukuran dewan 

komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.70 

                                                             
67 Fauzi, Noor Achmad. 2016.  “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015” (Skripsi IAIN Surakarta) 
hlm.35 

68 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance ( Jakarta:Sinar Grafika,2012) hlm.148 dan 152 
69 Yuda Adestian, Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 

dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Pada Tahun 2012-
2014 (Universitas Dian Nuswatoro, 2015) hlm.10 

70 Erzi Erfina, Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. 
(Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) 
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2. Hubungan Komposisi Dewan Direksi Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Menurut Sutedi, dewan direksi merupakan suatu organ mempunyai 

peranan sangat penting dan didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota. 

Direksi adalah kepercayaan bagi suatu perusahaan dan pengelola untuk 

mencapai tujuan serta kepentingannya.71  

Menurut Abdullah, PBI 2006 menentukan anggota dewan direksi harus 

paling sedikit tiga orang dengan jumlah terbanyak tidak dibatasi sesuai 

kebutuhan bank yang bersangkutan.72 Fungsi, tugas dan tanggung jawab dewan 

direksi tidaklah mudah, karena apabila seorang direksi lalai dalam menjalankan 

fungsinya dengan tepat maka direksi akan merugikan perusahaan. Dewan 

direksi dalam suatu bank akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau 

strategi perbankan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang, jika 

hanya terdapat minimal satu orang dewan direksi, maka akan kekurangan 

anggota karena tentu saja banyaknya dewan direksi memudahkan untuk 

koordinasi dengan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan. 

Jumlah dewan yang besar menguntungkan bank syariah, bahwa 

perbankan akan tergantung dewannya untuk mengelola sumber dayanya secara 

lebih baik dan juga semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang 

semakin efektif, maka kebutuhan dewan dalam jumlah besar akan semakin 
                                                             

71 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance ( Jakarta:Sinar Grafika,2012) hlm.123 
72 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-
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tinggi.73 Berdasarkan penelitian Addiyah (2014) dewan direksi positif dan 

signifikan mempengaruhi kinerja keuangan.74 

3. Hubungan Komposisi Komite Audit Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu dewan 

komisaris dalam fungsi pengendalian seperti audit internal, kepatuhan, dan 

manajemen risiko. Komite audit juga memegang peranan penting dalam 

mewujudkan GCG karena merupakan penyelidik dewan komisaris dalam 

rangka mengawasi jalannya suatu bank.75  Semakin banyak jumlah komite audit 

dalam perusahaan, maka semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan. 

Fungsi komite audit salah satunya adalah menjembatani antara 

pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian. Komite 

audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur 

pengendalian dalam perusahaan, apabila banyak masukan yang diberikan  

antara komite audit dengan pihak yang berkepentingan akan menghasilkan 

peningkatan terutama untuk aspek pengendalian, sehingga dapat meningkatkan 

                                                             
73 Alina Addiyah dan Anis Chariri, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
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profitabilitas.76Berdasarkan penelitian Kartika (2014) komite-komite 

berpengaruh terhadap kinerja perbankan. 77 

4. Hubungan Komposisi DPS  Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Jumlah anggota DPS paling kurang dua atau paling banyak 50% dari 

jumlah anggota Direksi. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari 

salah satu anggota DPS.78 Menurut PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 47 tentang 

tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada 

direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.79  

Komponen penting CG perbankan syariah adalah adanya DPS. Menurut 

Lewis dan Algoud dalam Abdullah, DPS penting karena dua alasan. Pertama, 

mereka yang berurusan denagan bank syariah memerlukan jaminan bahwa bank 

itu telah beroperasi sesuai dengan syariah. Kedua, para ulama berpendapat 

bahwa prinsip-prinsip islam yang sesungguhnya akan meminimumkan masalah 

insentif.80 Jumlah anggota DPS, apabila semakin banyak maka akan 

meningkatkan pengawasan terhadap pengeloaan bank sesuai prinsip syariah, 

sehingga tidak terjadi penggunaan dana gharar yang dapat mengurangi 

profitabilitas, dengan demikian kinerja keuangan bank akan 

                                                             
76 Ibid, hlm.59 
77 Ika Kartika, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Oleh Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Pada 
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013 (Skripsi UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) 
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79 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-
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meningkat.81Berdasarkan penelitian Achmad (2016) dewan pengawas syariah 

berpengaruh terhadap kinerja perbankan.82 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam 

suatu perusahaan perbankan yaitu dewan komisaris, dewan direksi, komite 

audit dan dewan pengawas syariah yang diduga mempunyai pengaruh terhadap 

baik tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan perbankan. 

Pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan alat pengukuran yaitu 

ROA.  

Kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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E.Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntut atau mengarahkan 

penyelidikan selanjutnya.83 Hipotesis dikatakan jawaban sementara karena 

jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, sedangkan 

kebenaran pendapat tersebut perlu diuji atau dibuktikan.  

Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu diduga terdapat pengaruh 

komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, komposisi komite audit 

dan komposisi dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas (ROA). 
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