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A. Pendahuluan 
 

 

erbankan adalah lembaga intermediasi keuangan yang 

memiliki tugas menghimpun tabungan dan meminjam-

kannya kepada masyarakat secara luas, sebagaimana 

tercantum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi bank sebagai penghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk 

lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua 

model operasional lembaga keuangan di Indonesia yaitu yang 

beroperasi secara konvensional dan secara syariah. UU No 21 

tahun 2008, menjelaskan peran Perbankan Syariah tidak sekedar 

sebagai lembaga intermediasi, namun secara kelembagaan harus 

menjadi katalisator pembangunan nasional yang berkeadilan 

untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Kehadiran bank syariah yang relatif baru, namun telah 

mengalami pertumbuhan pesat setiap tahunnya. Data Bank 

Indonesia per Juni 2020, aset bank syariah  Rp545,39 Triliun 

tumbuh 9,22% dari tahun sebelumnya (Khasanah & Tibrizi Soni 

Wicaksono, 2021). Bank syariah sebagai lembaga penggerak 

sektor rill yang melarang riba, secara nasional maupun global 

pertumbuhannya selalu diikuti oleh pertumbuhan sektor rill 

lainnya, seperti produk halal dan lifestyle. The State of the Global 

Islamic Economy Report 2018/2019 mencatat bahwa konsumsi 

halal dunia mencapai USD 2,1 triliun per Desember 2017, akan 

tumbuh seiring meningkatnya penduduk muslim dunia. Menurut 

Indonesian (2019), muslim dunia saat ini adalah  1,84 miliar, 

Ministry of National Development Planning jumlah ini akan 

P 
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meningkat menjadi 27,7% populasi penduduk dunia pada tahun 

2030, sebuah peluang besar bagi pengembangan perbankan dan 

keuangan syariah secara nasional dan global. 

Kinerja bank syariah di Indonesia telah menunjukkan 

indikator  menggembirakan dari aspek keuangan. Hasil studi 

yang dilakukan oleh Abd. Majid et al. (2014), mencatat bahwa 

bank syariah  kualitas asetnya lebih baik dari bank konvensional, 

dari kinerja CAMEL, yang distandarkan oleh regulator. Hasil 

penelitian Al-Ghifari et al. (2020), menunjukkan, bank muamalat 

indonesia (BMI) berkinerja terbaik peringkatnya dibanding 

dengan bank syariah yang ada di Malaysia. Bank BNI Syariah 

memiliki CAMELS sangat sehat dan RGEC yang predikatnya 

Sehat. Alat ukur perbankan konvensional tidak bisa serta merta 

digunakan sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah, karena 

banyak kelemahannya. Karakteristik dan tujuan perbankan 

konvensional berbeda dengan perbankan syariah (Bedoui, 2012). 

Selama ini, regulasi pengukuran kinerja bank syariah di Indonesia 

masih sama dengan perbankan konvensional pada umumnya, 

seperti: PBI No 6/10/PBI/2004, tentang kinerja CAMELS 

(Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market 

Risk), dan PBI No.13/1/PBI/2011 tentang kinerja RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital) (Hafiz, 

2018).  

Pengukuran kinerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah 

belum memiliki landasan regulasi yang pasti, namun demikian di 

dunia akademik instrument pengukuran kinerja syariah telah 

berkembang dan dipergunakan sebagai metode penelitian di 

berbagai Negara. Menurut Chapra (2007), perbedaan sistem 

ekonomi Islam, tidak semata-mata pada perbedaan worldview saja, 

akan tetapi memiliki tujuan dan strategi kebijakan yang berbeda 

dari sekedar sudut pandang finansial. Perbedaan tersebut harus 
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diimplementasikan dalam legalitas fiqh dalam produk-produk 

perbankan dan keuangan Islam untuk mencapai maqashid 

syariah. 

Maqashid Syariah Index (MSI) dibagi dalam tiga tujuan 

utama: yaitu tahzib al-fardi(mendidik manusia), iqamah al-adl 

(menegakkan keadilan), dan jalb al-maslahah (kepentingan 

publik), konsep tersebut oleh Mustafa omar Muhammed dkk, 

kemudian dioperasionalkan melalui metode sekarang sehingga 

menjadi parameter yang bisa diukur (Batin, 2017). Konsep 

tersebut kemudian ditransformasikan menjadi model pengukur-

an kinerja perbankan syariah. Bank syariah secara karakteristik 

berbeda dengan bank konvensional. Maka membedakan 

formulasi atau kreasi produk, termasuk pendekatan evaluasi 

kinerjanya. Model pengukuran kinerja yang diformulasikan 

dalam dua pendekatan (variabel), yakni sharia conformity 

(kesesuaian syariah) dan variabel profitabilitas,  bukan saja 

menunjukkan sisi kesyariahan bank syariah, namun juga 

memperhatikan aspek profitabilitas, karena bank syariah adalah 

lembaga bisnis untuk mendapatkan keuntungan, selain aspek-

aspek non keuangan lainnya (Silvia et al., 2019). 

Model Sharia Conformity and Profitability (SCnP), variabel 

syariah diukur dari nilai rata-rata rasio kesesuaian syariah dalam 

sebuah indeks, sedangkan aspek finansial diukur dari rata-rata 

rasio profitabilitas. Kesesuaian syariah, diukur menggunakan tiga 

rasio, pertama; islamic investment ratio, kedua; islamic income ratio, 

dan ketiga; profit sharing ratio dengan menilai kinerja dari; 

pendidikan individu (tandzibul al-fard), perwujudan keadilan 

(iqamah al-‘adl), dan kesejahteraan (jalb al-maslahah). Sedangkan 

kinerja finansial diukur dari kinerja ROA, ROE, dan Profit 

Margin secara simultan. Hasil dari kedua kinerja tersebut 
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kemudian dimasukkan dalam kuadran dengan kriteria yang telah 

dibuat (Muchtar & Rofi, 2020).  

Penelitian dengan menggunakan metode shariah conformity 

and profitability (SCnP), saat ini masih terbatas, baik objek 

maupun waktunya, seperti penelitian Prasetyowati & Handoko 

(2019), yang mengukur SCnP bank syariah di Indonesia tahun 

2010-2014, mengindikasikan kinerja maqashid syariahnya masih 

rendah. Ramdhoni & Fauzi, (2020) tahun 2012-2016, menunjuk-

kan rendahnya maqashid syariah di Indonesia, sedangkan kinerja 

keuangannya berpredikat sehat.  Kelebihan penelitian ini dari 

penelitian yang sebelumnya adalah Pengukuran kinerja syariah 

dan keuangan ini merupakan bentuk penilaian komprehensif dan 

menjadi novelty Agar hasilnya lebih komprehensif dan simultan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penilaian 

kinerja perbankan syariah secara komprehensif, baik aspek 

syariah maupun aspek kinerja keuangan, dengan tema “Kinerja 

Syariah Dan Kinerja Ekonomi Perbankan Syariah di 

Indonesia Berbasis Sharia Conformity and Profitability 

(SCnP)”   


