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Pengantar

A. PENDAHULUAN 

istem perekonomian modern saat ini, tidak bisa lepas

dari peranan lembaga keuangan, baik lembaga

keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. 

Kehadiran perbankan syariah, menjadi warna baru dalam 

transaksi di lembaga keuangan. Perbankan syariah tumbuh 

berkembang pesat di seluruh dunia bukan hanya di kawasan Asia 

Tenggara dan Timur Tengah, melainkan di negara-negara 

mayoritas non muslim, seperti di Amerika Serikat, Inggris, 

Jerman, Perancis, Australia, Singapura dan kawasan lainnya, ini 

menjadi bukti prinsip pada perbankan syariah, diterima 

masyarakat non-muslim di berbagai Negara (Al Ghifari et al., 

2015). 

Menurut data World Islamic Banking Competitiveness Report 

2016, menyebutkan bahwa terdapat pertumbuhan jumlah aset 

sebesar 16% pada tahun 2010-2014. Grafik di bawah ini, 

memperlihatkan bahwa negara ASEAN menduduki posisi kedua 

penyumbang aset terbesar, dan setiap tahunnya selalu  meningkat, 

membuktikan bahwa perbankan syariah di kawasan Asia 

Tenggara memberikan kontribusi dalam hal peningkatan ekonomi 

Islam di dunia (Mutia & Musfirah, 2017). 

S 
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Gambar 1 Partisipasi Negara ASEAN terhadap Aset 

Bank Internasional 

Sumber: Mutia & Musfirah, 2017 

Data OJK (2019) mengungkapkan bahwa, industri 

keuangan syariah secara global menunjukkan perkembangan 

cukup pesat. Data IFSB Financial Stability Report tahun 2016, 

menunjukkan bahwa industri keuangan syariah mengalami 

pertumbuhan asset yang pesat, dari $150 miliar tahun 1990-an, 

tumbuh menjadi $2 triliun pada tahun 2015. Pada tahun 2020, 

diprediksikan tumbuh menjadi $6,5. Pertumbuhan tersebut 

karena banyaknya negara-negara di dunia baik muslim maupun 

non-muslim, yang mengembangkan keuangan syariah. 

Aset keuangan syariah saat ini, belum mencapai 5% dari 

seluruh aset keuangan di pasar global. Indonesia menjadi salah 

satu negara yang memiliki aset keuangan syariah yang menempati 

urutan ke-9. Negara kawasan Asia Tenggara selain Indonesia yang 

termasuk negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia 

adalah Malaysia dengan menempati urutan ke-3. Keberhasilan 

yang diraih oleh negara yang mulanya mendirikan bank syariah 

dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) tentu tidak 

terjadi secara instan. 
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Gambar 2 Data Total Aset Keuangan Syariah Terbesar di 

Dunia 

Sumber: OJK (2019) Roadmap Pengembangan Keuangan 

Syariah Indonesia 2017-2019 

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia 

memiliki karakteristik yang berbeda, dibanding dengan negara lain 

seperti Malaysia, dan Negara-negara di timur tengah atau Gulf 

Cooperation Council (GCC). Di timur tengah pengembangan 

keuangan syariah fokus pada investasi perbankan dengan 

menciptakan instrumen keuangan syariah. Di Indonesia, industri 

jasa keuangan syariah berorientasi di segmen UMKM dan  ritel,  

maka dari itu, pengembangan industri keuangan syariah di 

Indonesia didukung oleh lembaga-lembaga khas yang tidak ada di 

Negara lain, seperti bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan 

BMT atau lembaga keuangan mikro syariah. 

Perkembangan pesat dari perbankan syariah di Indonesia, 

harus diikuti perbaikan kinerja keuangan maupun non keuangan. 

Secara regulative, kinerja perbankan syariah diatur dalam PBI No 

6/10/PBI/2004, tentang CAMELS (Capital, Asset, Management, 

Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk). Selain CAMELS, 

kinerja perbankan di Indonesia juga diatur dengan PBI 

No.13/1/PBI/2011, mengatur kinerja RGEC (Risk Profile, Good 
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Corporate Governance, Earning, dan Capital), kinerja juga bisa dilihat 

dari EVA (Economic Value Added) (Rahman et al., 2016). Tujuan 

Bank syariah tidak sekedar mencari keuntungan duniawi yang 

diukur dari kinerja keuangannya saja, namun kemaslahatan lahir 

maupun batin, dunia dan akhirat, untuk mencapai falah 

(Muhammad et al., 2020). Kritik terhadap bank syariah atas 

ukuran kinerja terutama karena tujuan dasar perbankan syariah 

sampai saat ini belum tertangani secara serius, sehingga fokusnya 

masih berkutat seputar kinerja keuangan (Nasuka, n.d.). Maka dari 

itu kinerja perbankan syariah berdasarkan maqashid syariah adalah 

hal baru yang perlu mendapat apresiasi semua stakeholder 

perbankan syariah (Mohammed & Razak, 2008). Kinerja 

perbankan syariah dengan pendekatan Maqashid Syariah 

merupakan instrumen memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang 

telah dikuantitatifkan, untuk melihat kinerja perbankan syariah 

secara holistik. Hal ini untuk menjawab tuntutan pengembangan 

perbankan syariah yang harus bersaing dan eksis di era globalisasi 

ekonomi dan teknologi (Fathurrahman, 2014). 

Penelitian kinerja perbankan syariah berdasarkan Maqashid 

Index Syariah di Indonesia dan Malaysia umumnya menggunakan 

Simple Additive Weighting (SAW) atau Maqashid Syariah Index (MSI), 

dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP), dalam waktu dan 

objek yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Mizrahi & 

Fakhrunnas (2018), terhadap 11 Bank Syariah di Indonesia selama 

2011-2017 menunjukkan Maqashid-shariah-based Performance 

Evaluation Model (MPEM), Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

memiliki nilai  rata-rata tertinggi, dibandingkan bank syariah lain, 

namun masing-masing bank syariah memiliki kelebihan dalam 

elemen yang berbeda. Indeks Maqashid Syariah bank syariah di 

Indonesia memiliki nilai tertinggi dibanding dengan Negara-

negara ASEAN (Mutia & Musfirah, 2017b), demikian juga 
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dibandingkan dengan bank syariah di Yordania (Muhammad 

Syafii Antonio et al., 2012). 

Buku ini membandingkan MSI perbankan syariah Indonesia 

dan Malaysia dengan jangka waktu yang lebih update yakni 2015 

sampai 2019, sehingga menjadi pembeda dari penelitian 

terdahulu, dan lebih komprehensif, karena dilakukan dalam 

jangka waktu yang lebih panjang. 
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Teori Maqashid Syariah

dan Implementasinya 

A Maqashid Syariah 

aqashid secara bahasa adalah bentuk jamak dari 

“maqshad” yang berarti maksud atau tujuan atau

sasaran. Maqashid Syariah berarti maksud, tujuan 

atau sasaran Syariah. Teori Maqashid Syariah dipelopori oleh 

Abdul Malik al Juwaini, kemudian al-Ghazali (505 H/1111 M), 

dan  al-Syatibi (790 H/1388 M) dengan teori al masaalih al ammah 

atau kepentingan umum, berkembang kemudian dengan teori al 

maslahah al mursalah atau kepentingan yang tidak dibatasi dalam 

penjabaran tentang maqashid. Maqashid syariah secara 

epistimologi dapat dibuktikan, apabila manusia dapat merasakan 

maslahat yang diciptakannya (Nurnazli, 2014). Maqᾱṣid adalah 

bentuk jamak dari maqṣad, artinya “maksud, sasaran, prinsip, niat, 

tujuan, dan tujuan akhir”. Makna tersebut mengandung arti 

hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk kepentingan 

hambanya. Ahkam al-Syari'ah artinya hukum yang lurus, tidak 

bengkok (La i‟wijaj) tidak sunyi dari hikmah dan tujuan 

(Dongoran, 2015). 

Ulama yang mengembangkan keilmuan maqashid syariah di 

era modern adalah Ibnu Ashur, seorang cendekia muslim yang 

dilahirkan di Tunisia. Ibnu Ashur dikenal sebagai perintis tiga 

prinsip dasar maqashid syariah yaitu: kitab al syar’i (kondisi kitab 

syar’i), al tamyiz baina al wasilah wa al maqsud (menbedakan antara 

prasarana dengan tujuan), dan istiqra’ (induksi). Teori ini sebagai 

M 



Page | 8 
Maqashid Syariah Index (Msi) 

Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia 

dasar dari maqashid al ammah dan maqashid al khassah. Ibnu Ashur 

menetapkan maqashid syariah secara tepat pada saat yang tepat, dari 

Ulama; yaitu teori maslahah bagi umat, maslahah bagi kelompok 

atau individu dan maslahah untuk merealisasikan kebutuhan 

manusia (Toriquddin, 2013). 

Menurut Wahbah al-Zuhaili, (1986) dalam bukunya Ushul 

Fiqh al-Islami, Maqasid adalah makna-makna (al-ma’ani) dan 

tujuan-tujuan (al-ahdaf). Menurut Izzuddin bin Abd Al-Salam, 

(1996) dalam bukunya al-Qawa’id al-Shugro menjelaskan bahwa, 

Maqasid Syariah merupakan makna-makna atau kebijaksanaan-

kebijaksanaan. Menurut Fathurrahman Djamil, (1999) Maqasid al-

Syari‟ah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. 

Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah 

mengenai masalah hikmah dan "illat" ditetapkannya sebuah 

hukum. 

Ibnu ‘Asyur mendefinisikan maqasid al’amm li al-syariah 

adalah tujuan-tujuan (al- ma’ani) dan hikmah-hikmah (al-hikam) 

yang diinginkan oleh Allah (sya’ri) dalam seluruh hukum (tasyri’) 

atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya 

kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja (Raysuni, 1995). 

Menurut Auda, secara terminologi maqᾱṣid didefinisikan 

sebagai pemahaman makna makna, serta sasaran di balik suatu 

hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqᾱṣid adalah 

pernyataan alternatif untuk maṣᾱlih (kemaslahatan-kemaslahatan) 

(Auda, 2008). Ahmad. Al-Raysuni, (1993) mendefinisikan 

Maqashid Syariah sebagai tujuan yang menjadi sasaran 

dibangunnya Syariah untuk kemaslahatan umat manusia. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang 

menentukan tujuan adalah Allah SWT sebagai Pemilik Syariah. 

Tujuannya adalah memberikan kebaikan kepada manusia.  
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Menurut Izzuddin bin Abd Al-Salam, (1996), “Maqasid al-

Syari‟ah bertujuan memelihara hukum dengan cara Tahqiq al-

Masalih (Mewujudkan kemaslahatan) dan Dar’u al-mafasid 

(menolak hal-hal yang merusak). Menurut Muhammad Rowwas 

Qal’arji, Syariat Allah tentang hukum halal dan haram, maka 

hukum tersebut memiliki tujuan atau maqasid. Menurut Wahbah 

al- Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai- nilai dan sasaran syara' 

yang tersirat dalam hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-

sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang 

ditetapkan oleh Syari' dalam setiap ketentuan hukum. 

Lingkup al-maqᾱṣid klasik adalah Syariat secara 

keseluruhan, makanya al-maqᾱṣid itu tidak meliputi tujuan-tujuan 

spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang 

mengatur topik-topik tertentu dari Syariat (Duderija, 2014).  

Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan 

Uṣul Fiqh. Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan 

hal: universalitas (al’amῑyyah); keadilan (al-'Adl); penghapusan 

kesulitan; nasionalisme (al-qawmῑyyah); serta kepemilikan pribadi 

(Kharofa, 2000). 

Maqasid al-syari‟ah dapat digambarkan dengan unsur-unsur 

berikut, bahwa maqashid syari‟ah adalah: 

1. Makna-makna (al-Ma‟ani) dari setiap adanya syariat,

2. Rahasia-rahasia (asrar) dari setiap syariat,

3. Hikmah-hikmah (al-hikam) dari dibentuknya syariat,

4. Ketiga hal tersebut haruslah yang dipelihara oleh syari‟ (al-

malhuzhah li al-syari‟).
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B Sejarah Maqashid Syariah 

Konsep Maqasid al-syari’ah merupakan konsep yang sangat 

penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hu-

kum Islam. Sebagian besar pakar hukum menempatkan pembaha-

sannya dalam Ushul Fiqh, ketika mereka membahas tentang qiyas, 

seperti Imam al-Haramain al-Juwaini (Wafat 478 H) dalam kitab-

nya al-Burhan, Al-Ghazali (Wafat 505 H) juga mengungkapkan 

maqasid al-syariah dalam bukunya al-Mustashfa, demikian juga al-

Razi (Wafat 606 H) dalam bukunya al-Mahsul fi ilmi Ushul Fiqh. 

‘Izz al-din bin Abd al-Salam (Wafat 660 H) membahasnya secara 

khusus dalam bukunya antara lain dalam buku al-Qawaid al- ahkam 

fi Masalih al-anam, juga dalam bukunya Qawa’id al-Shugra. Ada juga 

Ulama yang membahas Maqasid al-syari’ah dalam sebuah Bab 

khusus dalam kitabnya seperti Abu Ishaq al-Syatibi (Wafat 790) da-

lam bukunya al-Muwafaqat, pada jilid II mengkhusukan pemba-

hasan maqasid syari’ah tersebut (Harahap, 2014). 

Kemudian pembahasan Maqasid syariah ini dilanjutkan 

ulama-ulama berikutnya seperti ‘Izzuddin abd al-Aziz bin abd al-

salam al-Mishri al-Syafi’i(Wafat 660 H) dalam kitabnya al-Qawaid 

al-Ihkam fi Mashalih al-Anam (Salam, 1998). Syihabuddin Ahmad 

bin Idris al-Qarafy al-Maliki dalam kitab Al-Faruq. Dan Ibnu al-

Subki (Wafat 771 H) dalam kitanya Jam’u al-Jawami’, Kemudian 

Ulama yang banyak perhatiannya terhadap maqasid syariah ini 

adalah Imam Abu Ishaq al-Syatibi al-Maliky (Wafat 790 H) dalam 

kitabnya Al-Muwafaqat pada jlid 2 Kitab al-Maqasid. Kajian ini 

kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu 

Ishaq Al Syatibi. Dialah orang yang pertama melakukan tadwin 

(kodifikasi) (‘Asyuro, 2001). 

Imam Ibnu Taimiyah juga termasuk orang yang mengo-

kohkan pondasi teori Maqashid dan memberi porsi banyak dalam 

memperkaya khasanah metodologi dan epistemologi Maqashid 
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tersebut. Belakangan muncul para ahli dalam Filsafat hukum 

Islam yang banyak mengangkat Maqashid syariah dalam pem-

bahasannya, seperti ‘Ilal al-Fasi (Wafat 1394 H) dalam Bukunya 

Maqasid al-syari’ah al-islamiyah wa makarimiha, Muhammad al- 

Thohir bin ‘Asyura (1975 M) dalam bukunya Maqasid al-syari’ah al-

islamiy, kemudian muncullah para ahli yang banyak dalam mem-

bahas maqashid syari’ah baik dalam bentuk penelitian disertasi 

atau dalam bentuk buku yang mereka tulis. Seperti Muhammad 

sa’id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya dhowabit al-Maslahah, 

Husain Hamid Hassan, ‘abdul mun’im idris, dan ahli-ahli syariat 

lainnya (Al-Qaradawi, 2000). 

Cendekiawan Muslim telah melakukan penelitian rinci 

tentang Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengidentifikasi tujuan 

syariah dan mereka menemukan bahwa tujuan tersebut termasuk 

dalam lima target yaitu agama, kehidupan, kecerdasan, martabat 

dan harta. Al-Ghazali, (1993) menegaskan: “Maqashid Syariah 

dari penciptaan makhluk ada lima yaitu memeliharanya dari segi 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. 

Kelima hal tersebut merupakan sasaran yang komprehensif, 

mendasar dan luhur bagi kebutuhan manusia. Memelihara kelima 

hal tersebut akan memberikan maslahah (kebaikan) bagi manusia, 

jika tidak maka pengabaian akan mendatangkan mafsadah 

(keburukan) bagi manusia (Al-Qahtani, 2015). 

Oleh karena itu, ketaatan terhadap kelima hal tersebut 

sangat penting untuk mencapai tujuan syariah yang disebut 

dengan Maqashid Syariah. Al-Shatibi, (2012) menyatakan bahwa 

perawatan (hifz) dari lima maqashid terjadi dalam dua aspek. 

Pertama: pemeliharaannya dari segi positif (janib al-wujud) yang 

berarti segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan 

memperkuatnya. Kedua: pemeliharaannya dari aspek negatif (janib 
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al-‘adam) yang berarti mencegahnya dari hal-hal yang dapat 

menjelekkan dirinya. 

C Tokoh-Tokoh Pembangun Maqashid Syariah 

1. Jasser Auda

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang 

menaruh perhatian concern ada reformasi filsafat hukum 

Islam (Ushul Fiqh) adalah Jasser Auda, yang menggunakan 

Maqᾱṣid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi 

berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai 

metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan 

baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam 

diskusi tentang hukum Islam dan Uṣhul Fiqh. Maqᾱṣid 

Syariah sangat penting dalam kajian hukum Islam (Auda, 

2015). 

Pemikiran Jasser Auda diawali dengan adanya kritik 

terhadap Ushul Fiqh yaitu: Pertama, Usul al-Fiqh terkesan 

tekstual dan mengabaikan tujuan teks, Kedua, Klasifikasi 

sebagian teori usul al-Fiqh mengiring pada logika biner dan 

dikotomis, ketiga. Analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis 

dan atomistik, selain itu Jasser Auda pun mengkritik Maqasid 

klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga 

tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, 

maka oleh Jasser Auda cakupan dan dimensi teori maqasid 

klasik diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan 

zaman kekinian. Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai 

pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun 

seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem 

yaitu sifat kognitif (cognitive nature), saling keterkaitan 

(interrelated), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openness), multi-
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dimensionality (multi-dimensionality) dan kebermaknaan 

(purposefulness) (Gumanti, 2018). 

Pendekatan sistem yang dilakukan Auda mengkritik 

teori maqᾱṣid klasik yang lebih cenderung hirarkis dan sempit 

(Fafsa, 2016). Titik tekan maqᾱṣid lama lebih pada protection 

(perlindungan) dan preservation (penjagaan, pelestarian). 

Sedangkan teori maqᾱṣid baru lebih menekankan development 

(pembangunan, pengembangan) dan rights (hak-hak). Dengan 

demikian, Auda mengembangkan konsep human development 

sebagai target utama dari maslahah (public interest) (Auda, 

2008b)  

2. Ibnu Asyur

Ibnu Asyur merupakan tokoh Maqasid syariah 

kontemporer yang melanjutkan dan menelaah kembali 

konsep-konsep yang digagas oleh Imam Syatibi dalam kitab 

Al-Muwafaqat, dan Ibnu Asyur memberikan masukan-

masukan dan gagasan yang lebih aplikatif dan fungsionalitas, 

tidak hanya sampai di situ Ibnu Asyur juga termasuk tokoh 

yang mengikat dan memberikan batasan terhadap makna 

Maqasid syariah, dan Ibnu Asyur mengkonsepnya kedalam 

dua bagian besar yaitu Maqasid syariah ‘ammah dan Maqasid 

syariah khassah dan kemudian Ibnu Asyur membatasi nya 

untuk setiap kategori (Wahid et al., 2021). 

Kemudian Ibnu Asyur memberikan Definisi Maqasid 

Syariah yang bersifat umum: makna-makna dan hikmah-

hikmah yang di kehendaki oleh Allah pada seluruh keadaan 

syariat atau di sebagian besar nya, dan tidak dikhususkan oleh 

suatu jenis hukum tertentu dari pada hukum syariat, oleh 

karena itu dalam pengertian ini masuk di dalam nya sifat-sifat 

syariat, tujuan-tujuan umum nya dan makna-makna yang 

tidak pernah tidak disinggung oleh syariat, dan dalam 




