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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Agency Theory 

Teori keagenan mengasumsikan karakteristik hubungan antara manajemen 

atau agen dengan pemilik atau prinsipal. Pada konsep ini pemilik akan 

menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada manajer yang bertindak 

selaku agen (Jensen dan Meckling, 1976). Penyerahan pengambilan keputusan 

disertai dengan perencanaan kontrak yang tepat agar terjadi keselarasan antara 

kepentingan manajer dan pemilik. Agency problem akan terjadi bila proporsi 

kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer 

cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya (Jensen dan Meckling, 

1976). 

Agency theory mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingannya sendiri. Pemegang saham disini sebagai principal yang 

diasumsikan hanya tertarik terhadap hasil keuangan yang terus bertambah atau 

investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen dapat diasumsikan 

menerima kepuasan seperti kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang 

disertai dalam hubungan tersebut. Masing-masing pihak berusaha memperbesar 

keuntungan diri sendiri karena adanya perbedaan kepentingan. Dengan adanya 

kenaikan dividen dari saham yang dimilikinya, principal menginginkan 

pengembalian yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan agen yang 

menginginkan diakomodir kepentingannya yaitu berupa pemberian remunerasi/ 

kompensasi/ insetif/ bonus yang sebesar-besarnya. Prestasi agen dinilai oleh 
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principal karena kemampuannya yang dapat memperbesar laba untuk dialokasikan 

pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, makin besar dividen dan makin tinggi 

harga saham, maka agen dianggap berhasil atau dapat dikatakan berkinerja baik 

sehingga sangat layak mendapat insentif yang tinggi (Anggraeni, 2011). 

Begitupun sebaliknya agar mendapatkan kompensasi yang tinggi, agenpun 

harus dapat memenuhi tuntutan principal, karena apabila tidak adanya 

pengawasan maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi agar seolah-olah 

target tercapai, dan permainan ini juga bisa atas inisiatif agen sendiri maupun 

prakarsa dari principal. Dari kejadian ini dapat terjadi Creative Accounting yang 

menyalahi aturan, contohnya piutang yang tidak mungkin tertagih dan tidak 

dihapuskan, capitalisasi expense yang tidak semestinya, pengakuan terhadap 

penjualan yang tidak sebagaimana seharusnya, dan semua ini berdampak pada 

nilai aktiva pada neraca yang dapat dimanipulasi dalam laporan keuangan. Atau 

memabagi keuntungan ke periode lain atau yang disebut dengan income 

smoothing, ini digunakan agar terlihat perusaaan itu meraih keuntungan, padahal 

merugi/ laba turun (Anggraeni, 2011). 

2.2 Islamic Reporting Disclosure  

2.2.1 Definisi  

Disclosure merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Disclosure atau 

pengungkapan merupakan alat untuk memberikan informasi kepada pemilik. 

Dalam teori keagenan, agen lebih memiliki informasi yang lebih banyak dari pada 

pemilik atau pemegang saham, sehingga terjadi asimetri informasi. Oleh karena 
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itu disclosure adalah salah satu cara untuk meningkatkan simetri informasi antara 

agen dengan prinsipal. Selain itu disclosure juga dapat menjadi salah satu sumber 

informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat 

tergantung dari pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. 

Pengungkapan informasi yang lebih transparan dapat menarik minat investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dalam jangka panjang 

perusahaan dapat lebih meningkatkan kredibilitasnya dengan lebih membuka jati 

diri perusahaan tersebut, sehingga pihak luar yang memiliki kepentingan dapat 

meneropong bagaimana keadaan dan perkembangan perusahaan yang mereka 

tanamkan modalnya (Sefty dan Farihah, 2016). 

Disclosure menurut Nugroho (2012) memiliki beberapa tujuan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan elemen-elemen yang diakui, belum diakui, serta serta 

menyediakan ukuran relevan bagi elemen-elemen tersebut. 

2. Menyediakan informasi dan elemen-elemen yang berpotensial diakui dan 

belum diakui bagi kreditor dan investor dalam menentukan return dan resiko. 

3. Menyediakan informasi aliran kas masuk dan keluar pada masa mendatang. 

2.2.2 Jenis-jenis Disclosure 

Disclosure menurut Dahlan (2003) dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Mandatory Disclosure 

Merupakan disclosure yang wajib dikemukakan oleh perusahaan, khususnya 

perusahaan publik kepada masyarakat. Jika terdapat perusahaan tidak 
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bersedia untuk melakukan pengungkapkan informasi sendiri atau sukarela, 

maka akan dipaksa oleh pengungkap wajib untuk mengungkapkannya. Antara 

negara satu dengan negara lain berbeda pengungkapan wajibnya. Negara 

berkembang akan mensyaratkan lebih banyak butir pengungkapannya 

dibandingan dengan negara maju dengan regulasi yang (Nugroho, 2012). 

2. Voluntary Disclosure 

Merupakan disclosure yang diberikan oleh perusahaan diluar item-item yang 

diwajibkan untuk di disclosure. Pengungkapan sukarela merupakan 

pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa 

diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Nugroho, 2012). 

2.2.3 Tujuan disclosure Dalam Laporan Keuangan 

Disclosure diperlukan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan disclosure 

menurut Ghozali dan Anis (2007) bertujuan untuk: 

1. Untuk memberikan informasi bermanfaat pada kreditor, investor, serta pemakai 

lainnya dalam hal pengambilan keputusan secara rasional. 

2. Untuk memberikan informasi dalam membantu kreditor, investor serta pemakai 

lainnya terhadap penilaian jumlah, dan pengakuan tentang penerimaan kas 

bersih. 

3. Untuk memberikan informasi mengenai berbagai sumber ekonomi pada sebuah 

perusahaan 

4. Untuk menyediakan informasi tentang performa keuangan atau hasil usaha 

sebuah perusahaan selama satu periode. 
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5. Untuk menyediakan informasi bermanfaat untuk manajer serta direktur sesuai 

kepentingan pemilik. 

6. Untuk membandingkan antar tahun dan antar perusahaan, selain itu juga 

menyediakan informasi aliran kas dan keluar pada masa mendatang. 

7. Dan membantu investor dalam menerapkan return dan investasinya. 

2.2.4 Islamic Reporting Disclosure  

Perusahaan Islami tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

perusahaan yang tidak berpegang pada nilai-nilai ke-Islaman, oleh karenanya 

perusahaan Islami memiliki kekhasan termasuk juga dalam pengungkapan laporan 

keuangan. Laporan tahunan (annual report) bank syariah dapat dianggap sebagai 

Islamic Corporate Identity, dengan delapan dimensi yang merupakan penjabaran 

dari lima prinsip utama yang membedakan dari bank konvensional dan bank 

Syariah, dengan komposisi yang tidak sama yaiu: 1) Pernyataan mengenai visi 

dan misi; 2) Dewan komisaris dan manajemen puncak, 3) Produk dan layanan, 4) 

Zakat, infak, dan shodaqoh, serta dana kebajikan, 5) Komitmen terhadap 

karyawan. 6) Komitmen terhadap debitur. 7) Komitmen terhadap lingkungan 

masyarakat dan 8) Dewan Pengawas Syariah (Haniffa dan Hudaib, 2007). 

Dimensi pertama dan kedua (pernyataan visi misi dan informasi lengkap 

tentang dewan komisaris dan manajemen puncak) merupakan penjabaran prinsip 

pertama filosofi dan nilai yang mendasari bank syariah.  Dimensi ketiga, produk 

dan layanan merupakan turunan dari dua prinsip berikutnya yaitu penyediaan 

produk dan jasa bebas bunga serta pembatasan Bank Syariah kepada transaksi-

transaksi yang diperbolehkan syariah. Empat dimensi berikutnya yaitu dimensi 
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zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan; dimensi komitmen terhadap karyawan; 

dimensi komitmen terhadap debitur; dimensi komitmen kepada masyarakat 

diturunkan dari prinsip fokus pada tujuan pengembangan dan sosial. Sedangkan 

dimensi terakhir yang membahas Dewan Pengawas Syariah adalah penjabaran 

dari prinsip tinjauan oleh Dewan Pengawas Syariah (Haniffa dan Hudaib, 2007). 

2.3 Maqashid al-syariah Performance 

2.3.1 Maqashid al-syariah Secara Umum  

Maqashid al-syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni Maqashid 

dan al-syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah 

berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah 

sumber pokok kehidupan (Fazlurrahman, 1984). Secara istilah, asy-Syatibi 

menyatakan bahwa sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, maslahah diartikan 

sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan 

penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas 

emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. 

Maqashid al-syariah menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. 

Maqashid al-syariah juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan 

oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. 

Maqashid al-syariah dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang 

dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses al-tasyri’ al-Islami, 

seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, 

kemudahan, kesetiakawanan dan lain sebagainya (Jaser Auda, 2013). Menurut al-
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Syatibi Maqashid al-syariah di bagi kedalam tiga tingkatan, salah satunya adalah 

maqashid al-syariah yang terangkum di dalamnya 5 perkara yaitu menjaga agama, 

akal, nyawa, harta dan keturunan atau biasa di sebut dengan al-kulliyyat al-khams 

(Mohamad, Rahman, dan Ismail, 2010). 

Al-kulliyyat al-khams menurut Abdullah (2012) terdiri dari lima unsur 

berikut:  

1. Memelihara Agama(hifz al-din) 

Memelihara agama dalam tingkat daruriyyah (primer) yaitu melaksanakan dan 

memelihara kewajiban agama yang tergolong primer seperti shalat. Pengabaian 

terhadap tingkatan primer ini dapat mengancam eksistensi agama, minimal 

bagi pribadi pelaku keberagamaan. Kedua adalah hajiyyah (sekunder) dalam 

posisi ini dapat dicontohkan dengan adanya rukhshah (keringanan) dalam 

shalat baik berupa jama’ maupun qashar shalat ketika perjalanan jauh. 

Pengabaian hal ini hanya akan mempersulit pelaksanaan tujuan pokok, akan 

tetapi tidak merusak dan menghilangkan tujuan tersebut. Peringkat selanjutnya 

adalah tahsiniyyah (tersier) seperti halnya menggunakan pakaian yang rapi dan 

sopan ketika shalat, menutup aurat baik dalam shalat maupun di luar shalat. 

2. Memelihara jiwa (hifz an-nafs) 

Tatanan primer dalam konsep memelihara jiwa dapat dicontohkan dengan 

pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan pokok demi 

kelangsungan kehidupan. Berburu binatang dan menikmati makanan yang halal 

dan nikmat merupakan posisi sekunder dalam proses kelangsungan kehidupan. 
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Adapun etika makan dan minum yang berlandaskan nilai kesopanan yang 

berlaku merupakan hal yang tersier. 

3. Memelihara akal (hifz al-aql) 

Hal pokok dalam poin ini adalah upaya penjagaan terhadap akal, apapun itu. 

Sebagai contoh adanya larangan mengkomsumsi segenap makanan yang 

merusak akal sehat seperti narkotika. Memelihara akal dalam posisi sekunder 

adalah menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak 

akan merusak akal, tetapi mempersulit pribadi tersebut. Dalam peringkat 

tersier, dapat diambil contoh larangan menghayal atau mendengar hal yang 

tidak berguna. 

4. Memelihara Keturunan (hifzan-nasl) 

Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyah seperti disyariatkannya 

pernikahan dan diharamkannya perzinahan. Pernikahan terbukti sebagai jalan 

efektif dalam proses keberlangsungan generasi yang bersambung secara legal. 

Adapun perzinahan, secara norma syara merusak sakralitas hubungan dengan 

lawan jenis, serta memutus pertalian nasab. Ketentuan mengenai pernikahan 

diatur sedemikian rupa seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta 

rukunnya, sehingga pernikahan dapat dikatakan sah dan percampuran dua 

manusia berlainan jenis tersebut tidak dianggap perzinahan (Syah, 1992). 

Peringkat sekunder dalam rangka pemeliharaan keturunan diwujudkan dengan 

ketentuan disebutkannya mahar sewaktu akad nikah dan diberikan hak talak. 

Seandainya mahar tidak disebutkan pada waktu akad nikah, maka suami akan 

mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misil. Sedangkan dalam 
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kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak 

talaknya pada kondisi keluarga tidak harmonis. 

5. Memelihara harta (hifzal-mal). 

Terkait dengan harta, Islam telah mengatur dalam hal hak kepemilikan, serta 

pengambilan harta orang lain secara ilegal yang merupakan hal yang primer. 

Apabila terdapat pelanggaran maka akan mengancam eksistensi harta. Dalam 

tataran sekunder seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Dalam 

tataran tersier seperti ada ketentuan menghindarkan diri dari penipuan. Karena 

hal tersebut berkenaan dengan etika moral bisnis. Hal ini juga berdampak pada 

keabsahan suatu transaksi (Umar, 2007). Merupakan sebuah pemahaman dasar 

bahwa Syar’i tidaklah membuat perundang-undangan sebagai kesia-siaan, 

tidak pula dalam kecerobohan, namun Syar’i mensyariatkan perundang-

undangan Islam untuk visi yang besar berdasar pada kemashlahatan dunia 

(kosmos) dan akhirat yang berujung pada manusia itu sendiri sehingga dapat 

tercipta kemashlahatan dan dominasi rasa aman (Jauhar, 2009). 

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori maqashid al-syariah yang 

dikembangkan pada abad klasik terkait dengan al-kulliyyat al-khams. Menurut 

jasser, kelemahan dari teori maqashid al-syariah terkait dengan empath al yaitu : 

Pertama, teori Maqashid al-syariah klasik tidak memerinci cakupannya dalam 

bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-

pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori Maqashid al-syariah klasik 

lebih mengarah pada  kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat 

secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, 
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perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifkasi Maqashid al-

syariah klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya 

keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan Maqashid al-

syariah dalam teori Maqashid al-syariah klasik bersumber pada warisan 

intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-

teks utama seperti al-Qur’an dan sunnah (Auda, 2007). 

Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan untuk menjawab 

tantangan pada saat ini diperlukan peran syariat islam yang dalam pembahasan ini 

berkaitan dengan dimensi maqashid al-syariah. Awalnya kemaslahatan individu 

menjadi lebih luas dan lebih umum dan mencakup segala keseluruhan pada 

tingkatan masyarakah (Auda, 2013). Hal ini dapat dilihat dari segi perlindungan 

keturunan (hifzal-nas)) menjadi perlindungan keluarga (hifzal-usrah); dari 

perlindungan akal (hifzal-aql) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan 

dan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (hifzal-nafs) 

menjadi perlindungan kehormatan manusia atau perlindungan hak-hak manusia 

dari perlindungan agama (hifzal-din) menjadi perlindungan kebebasan 

berkeyakinan dari perlindungan harta kekayaan (hifzal-mal) menjadi pewujudan 

solidaritas sosial (Auda, 2007). 

Menurut Abdullah (2012) secara sederhana pergeseran paradigma 

teori maqashid klasik menuju maqashid kontemporer dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 2.1 Perbandingan Teori Maqashid  Klasik dengan Teori Maqashid 

Kontemporer 

No Teori maqashid  Klasik Teori maqashid  Kontemporer 

1 Menjaga Keturunan 

(hifzan-nasl) 

Teori yang berorientasi 

kepada perlindungan keluarga; kepedulian 

yang lebih terhadap institusi Keluarga 

2 Menjaga Akal (hifzal-

aql) 

Melipat gandakan pola pikir dan research 

ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk 

mencari ilmu pengetahuan; menekan 

pola pikir yang mendahulukan kriminalitas 

kerumunan gerombolan; menghindari upaya-

upaya untuk meremehkan kerja otak. 

3 Menjaga jiwa (hifzan-

nafs) 

Menjaga dan melindungi martabat 

kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-

hak asasi manusia 

4 Menjaga agama (hifzal-

din) 

Menjaga, melindungi dan menghormati 

kebebasan beragama atau berkepercayaan. 

5 Menjaga Harta (hifzal-

mal) 

Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh 

perhatian pada pembangunan dan 

pengembangan ekonomi; mendorong 

kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang 

antara miskin dan kaya 

 

2.3.2 Maqashid al-syariah sebagai Pengukuran Kinerja 

Aktivitas bisnis keuangan berbasis syariah yang berkembangan di 

Indonesia bahkan dunia membutuhkan metode penelitian kinerja yang mengarah 

pada syariah Islam. Dengan demikan diperlukan metode penilaian kinerja yang 

dapat mencermikan dari aktivitas bisnis bank syariah. Mohammed et al (2015) 

menawarkan sebuah pandangan untuk mengukur kinerja dengan berdasarkan 

syariah Islam. Kinerja ini diukur dengan menggunakan pengukuran maqashid 

syariah yang dicetuskan oleh al Ghazali (Mohammed et al., 2015). 

Komponen dari pengukuran kinerja bank syariah dengan maqashid al- 

Syariah performance menurut Mohammed et al., (2015)  adalah sebagai berikut: 
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1. Perlindungan Agama 
 

Mempertahankan iman atau agama seseorang dijadikan sebagai tujuan dasar 

dari adanya konsep Shariah. Ibn Ashur menafsirkan dimensi itu menjadi elemen 

“Kebebasan beriman”, yang berarti setiap orang berhak untuk berlatih dan 

menjunjung tinggi keyakinan agama dirinya. Untuk mencapai elemen ini, 

misalnya, tujuan dasarnya bank syariah akan membangun sistem ekonomi bebas 

riba itu memungkinkan umat Islam bebas untuk mempraktikkan agama mereka, 

untuk mengukur aspek ini menurut Mohammed et al., (2015) adalah sebagai 

berikut: 

a. Investasi mudharabah dan musyarakah / Total investasi 

b. Pendapatan bebas bunga/ Total pendapatan  

Rasio pertama dalam a) di atas digunakan untuk memahami persentase 

investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan metode proft and loss sharing 

sehubungan dengan total investasi. Rasio kedua, b) digunakan untuk memahami 

persentase pendapatan bebas riba sehubungan dengan total pendapatan. Lebih 

tinggi Rasio dalam kedua kasus a dan b di atas akan mencerminkan niat bank 

untuk menjunjung tinggi semangat sejati maqashid al-syariah (Mohammed et al., 

2015). 

2. Perlindungan Kehidupan 

Baik al-Ghazali dan al-Shatibi menyatakan bahwa pelestarian kehidupan 

ada pada tahap keharusan, yang membuatnya menjadi tujuan dasar dari Shariah. 

Ibn Ashur mengubah dimensi menjadi dua elemen, yaitu preservasi martabat 

manusia dan pelestarian hak asasi manusia. Rasio ini dapat digunakan untuk 
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mengukur apakah bank Islam memenuhi semua elemen dimensi ini.  Aspek ini 

menurut Mohammed et al., (2015) dapat dihitung sebagai berikut: 

a. Pengeluaran CSR/ Total biaya 

b. Distribusi zakat/ net Asset 

Jumlah pengeluaran CSR dan zakat akan menggambarkan bank syariah 

tersebut niat untuk mempertahankan martabat manusia dan hak asasi manusia. 

Rasio lebih tinggi dalam "a" dan "b" di atas menunjukkan kontribusi yang lebih 

tinggi dari bank-bank syariah untuk melestarikan kehidupan manusia, kehormatan 

dan martabat (Mohammed et al., 2015). 

3. Perlindungan Kecerdasan 

Perlidungan kecerdasan atau akal juga merupakan tujuan dasar dari 

Shariah. Istilah ini umumnya digunakan untuk perlindungan kecerdasan atau akal 

seperti minuman keras. Ibn Ashur telah menafsirkan kembali dimensi ini menjadi 

dua elemen: "Propagasi pemikiran ilmiah" dan "Menghindari brain drain ”. 

Kedua elemen ini dapat diukur dengan rasio berikut: 

a. Investasi Teknologi / Total Asset 

b. Jumlah karyawan keluar / Total karyawan 

Kedua rasio ini digunakan untuk mengukur niat bank syariah untuk 

berinvestasi teknologi dan mempertahankan karyawan yang baik yang pada 

gilirannya akan merefleksikan niat bank untuk mempertahankan kecerdasan atau 

pikiran. Investasi tinggi dalam teknologi mencerminkan niat bank untuk menjadi 

berteknologi maju. Di atas sisi lain, bank diharapkan untuk menjaga rasio kedua 

diharapkan serendah mungkin (Mohammed et al., 2015). 
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4. Perlindungan Keturunan 

Ibn Ashur menafsirkan kembali dimensi" melestarikan keturunan "menjadi 

konsep berorientasi keluarga. Misalnya bisa merujuk pada istilah semacam itu 

sebagai "Peduli keluarga" dan "Stakeholders" sejak sebagian besar bank syariah 

hari ini bertindak sebagai Public Limited Company (PLC). Pemangku kepentingan 

termasuk pemegang saham, pelanggan, karyawan dan pegawai pemerintah. 

Merawat keluarga akan menunjukkan kepedulian terhadap para pemangku 

kepentingan. Elemen ini menurut Mohammed et al., (2015) dapat diukur dengan 

rasio berikut: 

a. Market value/ book value 

b. Biaya penelitian / Total biaya 

c. Biaya pelatihan dan pengembangan/ Total biaya 

d. Laba bersih / total asset 

e. Jumlah pembiayaan bermasalah/ total pembiayaan 

f. Pajak dibayar/ Laba sebelum pajak 

Market to book value ratio dan laba bersih terhadap total rasio aset 

berkaitan dengan pemegang saham, penelitian dan biaya pelatihan berhubungan 

dengan karyawan. Risiko pembiayaan berhubungan dengan pelanggan dan rasio 

pajak terkait dengan kontribusi kepada pemerintah (Mohammed et al., 2015).  

5. Perlindungan Kekayaan 

Dimensi pelestarian kekayaan diterjemahkan ke dalam elemen 

"kesejahteraan masyarakat" atau "Meminimalkan ketimpangan pendapatan". 

Elemen-elemen ini menurut Mohammed et al., (2015) diukur dengan rasio 

berikut: 
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a. Investasi di sektor ekonomi rill/ total investasi 

b. Investasi di UKM / total linvestasi 

c. Investasi di Bidang pertanian / Total investasi 

Rasio ini mengukur investasi di sektor ekonomi riil, di UKM dan pertanian 

oleh bank. Investasi yang lebih tinggi dalam hal ini sektor akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin 

pelayan (Mohammed et al., 2015).  

2.4 Good Corporate Governance 

2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan upaya seperti supervise 

dan pengawasan terhadap kinerja manajemen seagai suatu konsep dari corporate 

governance dan diperuntukan untuk menjamin akuntanbilitas manajemen 

terhadap  stakeholder (Nasution dan Setiawan, 2007). Forum for Corporate  

Governance in Indonesian (FCGI)  menyatakan bahwa perlindungan efektif bagi 

pemegang saham atau stakeholder melalui sistem corporate governance akan 

memberikan penjaminan terhadap return atas investasi yang mereka lakukan. 

Sistem corporate governance ini juga membantu terciptanya lingkungan usaha 

yang kondusif serta menghasilkan pertumbuhan yang efisien dan suistainable di 

sektor korporasi (Tjondro dan Wilopo, 2011). 

Ahli lain berpendapat bahwa good corporate adalah suatu proses dan 

struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik  

Modal, Komisaris, dewan Pengawas dan Direksi)  untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan  akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai  
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pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya,  berlandaskan  peraturan perundang-undangan 

dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011). 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa good corporate 

governance  dapat menjamin hubungan sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya 

diantara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan 

stakeholder internal maupun eksternal.  

2.4.2 Asas Good Corporate Governance 

FCGI menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas 

good corporate governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua 

jajaran perusahaan. Asas good corporate governance yaitu transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut ini adalah penjelasan masing-

masing asas good corporate governance yang dikemukakan oleh  FCGI 

sebagaimana dikutip oleh Tjondro dan Wilopo (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi (Transparency) 

Obyektivitas dalam memberikan informasi yang material, relevan dan mudah 

diakses serta dapat dipahami oleh pemangku kepentingan menjadi hal yang 

penting di dalam menjalankan bisnis. Informasi yang harus diungkapkan tidak 

hanya berkaitan dengan informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga menyangkut keputusan yang telah diambil oleh para 

pemangku kepentingan. 
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2. Akuntabilitas (Accountability)  

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan 

terhadap kinerjanya melalui penginformasian yang transparan dan wajar. Oleh 

karena itu pengelolaan yang benar oleh perusahaan harus sesuai dengan 

kepentingan perusahaan juga tetap mempertimbangkan kepentingan dari 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas juga dijadikan 

prasyarat untuk memperoleh kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (Responsibility)  

Untuk dapat memelihara kesinambungan usaha jangka Panjang dan untuk 

mendapatkan pengakuan dari corporate citizen, maka perusaan tida hanya 

mematuhi peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga meliputi 

pertanggungjawaban masyarakat dan lingkungan. 

4. Independensi (Independency)  

Guna melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.   

 

 

 

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)  

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran 

dalam melaksanakan kegiatannya. 
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2.4.3  Indikator dan  Self Assessment Good Corporate Governance 

Self Assessment good corporate governance merupakan penilaian terhadap 

pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance, yang berisikan sebelas 

faktor Penilaian  Pelaksanaan good corporate governance: Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Komisaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi, Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, Penanganan benturan 

kepentingan, Penerapan fungsi kepatuhan, Penerapan fungsi  audit intern, 

Penerapan fungsi audit ekstern,  Penerapan manajemen risiko termasuk  sistem 

pengendalian intern, Penyediaan dana  kepada pihak terkait (related party) dan  

penyediaan dana besar (large exposures),  Transparansi kondisi keuangan dan non  

keuangan Bank, laporan pelaksanaan good corporate governance dan pelaporan 

internal serta Rencana  strategis Bank (Tjondro dan Wilopo, 2011). 

Ada beberapa tahapan dalam pelaporan self assessment good corporate 

governance sampai pada hasil akhir penilaian komposit serta bagaimana  

perlakuan terhadap hasil pelaksanaan self  assessment good corporate governance 

Bank yang berbeda dengan  hasil pemeriksaan atau pengawasan Bank  Indonesia:  

1) Untuk menetapkan nilai peringkat pada setiap faktor, yaitu melakukan Analisis 

Self Assessment dengan membandingkan kriteria dan tujuan serta indicator-

indikator yang sudah ditetapkan sebagai kondisi bank yang sebenarnya.  

2) Untuk menetapkan hasil self assessment sebagai nilai komposit, dengan 

memberikan bobot pada semua faktor, dijumlahkan dan yang terakhir diberikan 

predikat kompositnya. 

3) Untuk penentuan pemberian predikat, harus dilihat batasannya yaitu :  
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a) Predikat komposit tertinggi adalah angka 5 yang artinya “Cukup Baik”, dan 

ini merupakan nilai dari seluruh faktor yang telah dicapai bank. 

b) Predikat komposit dengan angka 4 yang artinya “Baik”, juga termasuk 

penilaian seluruh faktor yang dicapai bank. 

4) Bank mempunyai kewajiban dalam menyampaikan secara lengkap hasil dari 

pelaksanaan self assessment good corporate governance kepada bank 

Indonesia, jika terdapat perbedaan material pada hasil predikat komposit. 

5) Dilihat dari nilai 5 komposit dan predikatnya, revisi  dari hasil self assessment 

pelaksanaan good corporate governance bank harus mempublikasikan dalam 

periode terdekat mengenai laporan keuangan publikasi. 

6) Dan yang terakhir laporan pelaksanaan good corporate governance adalah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hasil penilaian seld assement good 

corporate governance. 

2.4.4 Manfaat dan tujuan Good Corporate Governance 

Belakangan ini perusahaan di Indonesia sering mengalami kegagalan, 

bahkan terjadi krisis ekonomi, sehingga menyebabkan Good corporate 

governance tidak efektif. Agar dapat terhindar dari kegagalan serupa pada masa 

mendatang, maka perlu adanya good corporate governance yang efektif. 

Ada beberapa manfaat dengan melaksanakan good corporate govenance 

dalam  Governance Forum for Corporate (2001), antara lain sebagai berikut: 

1) Dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik, kinerja perusahaan itu 

harus ditingkatkan, dan efisiensi operasional perusahaan yang harus 

ditingkatkan, serta lebih ditingkatkan dalam pelayanan stakeholder. 
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2) Peningkatan corporate value, dapat mempermudah memperoleh dana 

pembiayaan yang tidak rigid dan bahkan lebih murah. 

3) Mendapatkan kembali kepercayaan investor dalam hal penanaman modal di 

Indonesia. 

4) Dan yang terakhir dalam hal peningkatan stakeholders value, deviden, dan 

kinerja perusahaan, dapat membuat pemegang saham merasa puas. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Tujuan 

diterapkannya good corporate govenance adalah:  

1) Untuk dapat mendorong kesetaraan dan kewajaran serta terciptanya 

transparansi, responsibility, independensi dan akuntabilitas. 

2) Direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham dapat mendorong 

fungsi pemberdayaan dan kemandirian masing-masing organ. 

3) Dalam hal pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi 

nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturang undang-undang 

dapat membuat pemegang saham, anggorta dewan komisaris serta anggota 

direks terdorong. 

4) Dapat mendorong terciptanya kesadaran akan tanggung jawab social 

perusahaan pada masyarakat serta kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. 

5) Nilai perusahaan yang selalu dioptimalkan untuk para pemegang saham dengan 

selalu memperhatikan pemangku kepentingan yang lain.  

6) Dapat meningkatkan daya asing perusahaan nasional maupun internasional, 

agar lebih meningkat kepercayaan pasar, sehingga dapat pula terdorong arus 

investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional yang terus berkesinambungan. 
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Dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan prinsip good corporate 

govenance secara optimal akan mampu mendorong meningkatkan nilai 

perusahaan dengan cara meningkatkan  kinerja  keuangan perusahaan,  

mengurangi  risiko  yang mungkin  dilakukan  oleh  dewan  dengan keputusan-

keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan  umumnya good corporate 

governance  dapat  meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan meyakini 

bahwa  implementasi  good corporate govenance merupakan  bentuk  lain  

penegakan  etika bisnis  dan  etika  kerja  yang  sudah  lama menjadi  komitmen  

perusahaan, dan implementasi good corporate govenance berhubungan  dengan 

peningkatan  citra  perusahaan.  Peran  dan tuntutan  investor  dan  kreditor  asing 

mengenai  penerapan  prinsip  good corporate govenance merupakan  salah  satu  

faktor  dalam pengambilan  keputusan  berinvestasi  pada suatu perusahaan. 

2.4.5 Islamic Good Corporate Governance 

Islamic Good corporate governance merupakan sebuah sistem yang dapat 

mengarahkan dan mengendalikan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam. Perbedaan utama dari Islamic corporate governance dengan good 

corporate govenance konvensional adalah adanya komponen hukum syariah 

seperti adanya zakat, pelarangan spekulasi, dan pengembangan sistem ekonomi 

yang didasarkan pada bagi hasil (Bhatti dan Bhatti, 2009; Endraswati, 2015).  

Prinsip-prinsip Islamic corporate governance sama dengan prinsip dalam 

good corporate govenance konvensional. Prinsip transparansi misalnya jika 

dikaitkan dengan nilai Islam sama dengan shiddiq yang artinya jujur. Semua 

stakeholder pada bisnis tertentu kejujuran adalah hal yang penting, tidak 
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memandang apakah itu beragama Islam ataupun non Islam. Prinsip akuntabilitas 

jika pada Islamic corporate governance dapat disamakan dengan shiddiq dan 

amanah. Sementara itu prinsip responsibility pada good corporate govenance 

konvensional jika dalam Islamic corporate governance merujuk pada amanah 

(bisa dipercaya), tablig (menyampaikan/ tidak ada yang disembunyikan), dan 

fathanah (cerdas). Sementara itu prinsip fairness dapat disamakan dengan prinsip 

shiddiq dan amanah (Endraswati, 2015). 

Kendati memiliki kesamaan antara good corporate governance 

konvensional dengan Islamic corporate governance secara tegas (Endraswati, 

2015) menyatakan kendati prinsip-prinsip good corporate governance 

konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip Islamic corporate governance bukan 

berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan 

berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinyapun akan berbeda. Guna menguatkan 

pelaksanaan Islamic corporate governance pada bank syariah maka Bank 

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 

tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

2.4.6  Good Corporate Governance di Perbankan Syariah 

Ide tentang good corporate governance sebenarnya sudah sejak lama 

tersebar dalam berbagai ketentuan BI. contohnya, Pemberian Kredit yang 

mempunyai batas maksimum, bank yang diwajibkan memiliki Direktur 

Kepatuhan serta Fungsi Audit Intern Bank yang mempunyai standar pelaksanaan. 

Bukan hanya itu, dalam hal mempublikasikan laporan keuangan kepada publik, 

kewajiban pemilik bank dan calon pengurus yang harus uji kemampuan dan 
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kepatuhan (fit and proper test), serta adanya keharusan bank dalam mempunyai 

pengendalian internal dan manajemen resiko, semua itu telah diatur dalam 

ketentuan BI.  

Berbagai ketentuan yang telah mengusung ide good corporate governance 

tersebut, dirancang dengan berbagai tambahan sehingga terbitlah ketentuan 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan good corporate 

governance Bagi Bank Umum, kemudian PBI No.8/14/PBI/2006 tentang 

Perubahan atas peraturan bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 (Hutama, 2013). 

Mengenai penerapan good corporate governance pada perbankan syariah, 

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 

11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan good corporate governance bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksaaan good corporate governance 

ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai 

dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga di 

tujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepetingan ini antara lain adalah 

untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku 

secara umum pada industri perbankan syariah. 

Sesuai PBI No. 11/33/PBI/2009 dalam pasal 2 disebutkan bahwa Bank 

Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah wajib melaksanakan prinsip-prinsip good 

corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance pada 

Bank Umum Syariah paling kurang harus diwujudkan dalam: 
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1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris 

2. Bank Umum Syariah dijalankan menggunakan pengendalian intern yang sesuai 

dengan kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite. 

3. melaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

4. menerapan audit intern dan ekstern serta fungsi kepatuhan 

5. mempunyai batas maksimum penyaluran dana, serta 

6. Harus ada transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum 

Syariah. 

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian 

sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut disajikan pada tabel 2.2 berikut: 

 

Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Metode Hasil 

1 Romadhani dan 

Wahyudi (2015) 

Analsis data 

panel 

Islamic Corporate Identity (ICI) 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan diwakili oleh rasio CAR, 

FDR dan NPF.  Islamic Corporate 

Identity (ICI) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan diwakili 

oleh rasio ROA, ROE dan BOPO 

2 Sudrajat dan Sodiq 

(2016) 

Analisis 

deskriptif 

Berdasarkan indeks Maqashid al-

syariah menghasilkan peringkat 

sebagai berikut: 1) Bank Panin 

Syariah, 2) BCA Syariah, 3) Bank 

Muamalat, 4) Bukopin 

Syariah, 5) BRI Syariah, 6) BNI 

Syariah, 7) Bank Syariah Mandiri, 8) 

Maybank Syariah, dan 9) Bank Mega 

Syariah. 

3 Widarusamsi (2016) Regresi linear 

berganda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah anggota dewan komisaris 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja Maqashid al-syariah 

bank umum syariah, jumlah anggota 
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dewan pengawas syariah tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

maqashid syariah bank umum syariah, 

jumlah anggota komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

Maqashid al-syariah bank umum 

syariah, dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja Maqashid al-syariah bank 

umum syariah 

4 Kholid dan Bactiar 

(2015) 

Regresi linear 

berganda 

hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa, (1) ukuran dewan komisaris 

memiliki signifikan positif Maqashid 

al-syariah kinerja bank syariah, (2) 

ukuran komite audit memiliki negatif 

signifikan untuk kinerja syariah 

maqashid bank syariah, dan (3) dewan 

pengawas syariah (DPS) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja syariah maqashid bank syariah 

5 Siswanti et al., 

(2017) 

Analisis PLS Tata Kelola Perusahaan Islam memiliki  

dampak signifikan pada kinerja 

keuangan Islam 

6 Reza dan Violita 

(2018) 

Regresi data 

panel 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa 

penerapan nilai-nilai Islam oleh 

manajemen bank Syariah 

mempengaruhi kinerja bank secara 

positif. Hal ini mengindifikasikan 

bahwa penerapan nilai-nilai Islam 

membawa pengaruh positif pada 

perilaku manajemen dan bank secara 

keseluruhan, yang kemudian mengarah 

pada kinerja yang lebih baik. 

7 Paramitasari (2012) Analisis 

deskriptif 

Dari hasil penilaian aspek pada 

checklist kemudian dituangkan dalam 

indeks EII (ethical identity index). Dari 

hasil perhitungan EII, dapat diketahui 

bahwa praktik pengungkapan laporan 

tahunan bank umum syariah untuk 

tahun 2007, 2008, dan 2009 telah 

mendekati standar pelaporan ideal 

yang mencerminkan Islamic Corporate 

Identity 

8 Hartono dan Sobari 

(2017) 

Analisis 

Deskriptif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja skala nasional bank-bank 

komersial Islam dan regional skala 

kecil pedesaan Islam bank (BPR 

Syariah), semuanya, tidak memiliki 

indeks maqashid syariah yang nilainya 

tinggi. Berdasarkan syariah maqashid, 
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ternyata bank-bank komersial Islam 

berskala besar nasional cenderung 

memiliki indeks maqashid syariah 

yang lebih rendah daripada bank-bank 

pedesaan Islam berskala kecil di 

daerah (BPR Syariah). 

9 Mas’ud (2013) Analisis konten Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

beberapa BUS baru muncul pada tahun 

2010 belum optimal mengungkapkan 

nilai-nilai Islam dalam laporan tahunan 

mereka. Tetapi menurut skor 

keseluruhan, semua Laporan tahunan 

BUS telah mengungkapkan informasi 

yang cukup tentang nilai-nilai Islam 

yang seharusnya diungkapkan dalam 

laporan tahunan. 

10 (Meilani, 2015) Analisis Konten Bukti empiris menunjukkan bahwa ada 

kekurangan dalam kinerja maqashid 

pada bank syariah. Namun demikian, 

keseluruhan industri berkonsentrasi 

terutama pada diri sendiri, iman dan 

hak dan orientasi kepemilikan daripada 

kekayaan, meskipun kontribusi yang 

lebih sedikit dalam entitas sosial, 

kecerdasan, keturunan dan lingkungan. 

Selain itu, hasil empiris menemukan 

bahwa ada orientasi yang berbeda di 

seluruh bank syariah dan negara. 

Akhirnya, orientasi industry 

diperkirakan dalam hal ini penelitian, 

yang terletak di suatu tempat antara 

iman dan hak dan kepemilikan. 

11 (Setyawan dan 

Adityawarman, 

2017) 

Regresi 

berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

pengaruh antara jumlah anggota dewan 

komisaris,independensi dewan 

komisaris, dan Investment Account 

Holders terhadap kinerja pada 

perusahaan keuangan syariah dari 

tahun 2010-2016. Dari tiga variabel 

independen yang diuji (jumlah anggota 

dewan komisaris, independensi dewan 

komisaris, dan Investment Account 

Holders) terbukti bahwa satu variabel 

tersebut memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap kinerja, yaitu 

Investment Account Holders yang 

berarti bahwa Investment Account 

Holders menentukan tingkat 

pengawasan dan tingkat pengungkapan 

perbankan. 
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Dari hasil penelitian terdahulu di atas maka belum ada penelitian yang 

meneliti mengenai pengaruh Islamic reporting disclosure terhadap maqashid al-

syariah performance bank syariah. Penelitian mengenai pengaruh good corporate 

governance terhadap Maqashid al-syariah performance bank syariah, namun 

variabel good corporate governance menggunakan komponen yang terpisah-pisah 

sementara pada penelitian ini good corporate governance akan menggunakan 

nilai komposit  Self Assessment good corporate governance. Nilai Komposit 

adalah sebuah kategori pada penilaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip good 

corporate governance, yang berisikan sebelas faktor penilaian pelaksanaan good 

corporate governance. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran perlu disajikan agar mempermudah pembaca dalam 

memahami arah penelitian. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.1 berikut:  
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh Islamic Reporting Disclosure terhadap Maqashid al-syariah 

Performance 

Sebagaimana dijelaskan dalam teori agency bahwa terdapat asimetri antara 

agen dengan prinsipal. Pada konteks inilah Islamic reporting disclosure dipandang 

dapat mengatasi adanya asimetri informasi tersebut. Selanjutnya turunnya asimetri 

informasi tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reza dan Violita (2018) menyimpulkan 

bahwa penerapan nilai-nilai Islam oleh manajemen bank syariah mempengaruhi 

kinerja bank secara positif. Hal ini mengindifikasikan bahwa penerapan nilai-nilai 

Islam membawa pengaruh positif pada perilaku manajemen dan bank secara 

keseluruhan, yang kemudian mengarah pada kinerja yang lebih baik. Penelitian 

lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Romadhani dan Wahyudi (2015) 

menemukan adanya pengaruh Islamic Corporate Identity (ICI) terhadap kinerja 

keuangan. Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian tersebut maka 

hipotesis penelitian yang diajukan dalam penlitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Islamic reporting disclosure berpengaruh positif terhadap maqashid al- 

       syariah performance  

2.7.2 Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Maqashid al-

syariah Performance  

Teori keagenan menyatakan jika agen bersifat mementingkan diri sendiri 

dan hal tersebut akan merugikan perusahaan, sehingga penerapan good gorporate 

governance dapat menjadi alat penengah antara agen dan prinsipal. Melalui good 
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gorporate governance prinsipal dapat melihat apakah agen telah benar-benar 

berperilaku untuk memenuhi harapan prinsipal ataukah tidak.  

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa good gorporate 

governance memiliki pengaruh yang positif terhadap maqashid al-syariah, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Widarusamsi (2016), Kholid dan Bactiar (2015) 

dan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Adityawarman (2017). Dari 

pernyataan ini maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2: Islamic corporate governance berpengaruh positif terhadap maqashid al-

syariah performance 

2.7.3 Islamic Corporate Governance Memoderasi Hubungan antara Islamic 

Reporting Disclosure dengan Maqashid al-syariah Performance 

Teori keagenan menyatakan jika ada asimetri informasi antara agen 

dibanding dengan prinsipal (Oyong, 2012). Asimetri informasi dapat di 

minimalisir dengan adanya Islamic reporting disclosure. Islamic reporting 

disclosure bukanlah sebuah keharusan dalam laporan keuangan bank syariah, 

namun dalam upaya menerapkan good gorporate governance laporan tersebut 

menjadi sebuah keharusan. Dengan demikian penerapan good gorporate 

governance yang baik maka dapat memperkuat hubungan Islamic reporting 

disclosure dengan maqashid al-syariah performance. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kiswanto dan Purwanti (2016) membuktikan jika good gorporate 

governance mampu menjadi moderasi kinerja bank syariah. Sehingga hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H3: Good Gorporate Governance dapat memoderasi hubungan antara Islamic 

reporting disclosure dengan maqashid al-syariah performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




