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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyederhanaan 

data-data yang berhasil di kumpulkan kedalam data statistik. Data statistik dalam 

penelitian ini terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar 

deviasi. Setelah dilakukan analisis deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif 

Variabel Mean Median Maximum Minimum 

Aset 19.099.231 7.089.411 87.940.000  1.275.648 

Good Corporate 

Governance  3.020  3.000  4.000  2.000 

Islamic Reporting 

Disclosure 0.811  0.824  0.882  0.706 

Modal  2.030.638  1.073.926 7.844.125 137.740 

Maqashid Syariah 

Performance  4.373 4.340 5.421  3.277 

Sumber: Output E-views.9 (2018) 

 

Dari data pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui jika variabel Islamic 

reporting disclosure memiliki rata-rata 0,811 artinya Islamic reporting disclosure 

yang dilakukan oleh bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017 sebesar 

81,1 persen. Islamic reporting disclosure paling rendah adalah 0,706 persen yaitu 

pada bank umum syariah Mybank pada tahun 2015 dan 2016. Sementara itu 

Islamic reporting disclosure paling tinggi adalah 88,2 persen yaitu pada bank 

umum syariah Bank Jabar Banten.  
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Dari  tabel 4.1 di atas juga dapat diketahui bahwa good corporate 

governance pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2014-2017 secara 

rata-rata adalah 3,020.  

Tabel 4.2 Indeks Corporate Governance 

No Nilai Komposit Predikat 

1 Nilai komposit < 1,5 Tidak baik 

2 1,5 <= Nilai komposit < 2,5 Kurang baik 

3 2,5 <= Nilai komposit < 3,5 Cukup baik 

4 3,5 <= Nilai komposit < 4,5 Baik 

5 4,5 <= Nilai komposit <= 5 Sangat baik 

 

Dari tabel 4.2 Indeks good corporate governance di atas  maka good 

corporate governance bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2014-2017 

termasuk kedalam kategori Baik. Berdasarkan data  penelitian dapat diketahui 

bahwa Bank BCA syariah merupakan bank syariah di Indonesia yang memiliki 

good corporate governance sangat baik dengan nilai komposit 4. 

Berdasarkan tabel 4.1 juga dapat diketahui bahwa modal secara rata-rata 

modal bank umum syariah pada tahun 2014-2017 adalah Rp 2.030.638 juta. 

Adapun bank umum syariah yang memiliki modal paling kecil adalah bank 

Victoria pada tahun 2014 dengan modal sebesar Rp 137.740 juta. Adapun bank 

dengan modal terbesar adalah bank Syariah Mandiri dengan modal sebesar 

Rp7.844.125 juta. 

Berdasarkan tabel 4.1 juga dapat diketahui bahwa aset secara rata-rata 

bank umum syariah pada tahun 2014-2017  adalah Rp 19.099.231 juta. Adapun 

bank umum syariah yang memiliki aset paling kecil adalah bank Mybank pada 

tahun 2017 dengan aset sebesar Rp 1.275.648 juta. Adapun bank dengan aset 
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terbesar adalah bank Syariah Mandiri pada tahun 2017 dengan aset sebesar Rp 

87.940.000 juta. 

4.2 Estimasi Regresi Data Panel 

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya jika dalam analisis 

data panel ada tiga model yang ditawarkan yaitu ordinary Least Square (common 

effect), model efek tetap (fixed effect), dan model efek acak (random effect). 

Setelah dilakukan pengujian terhadap kesesuain model maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Uji Kesesuain Model 

Variabel Y Uji Model     Hasil Kesimpulan 

Maqashid al-syariah 

Performance 

Chow Test (Common effect or fixed 

effect) 
0.000 Fixed Effect 

Hasuman Test (fixed effector 

Randomeffect) 
0.427 Random Effect 

 Sumber: Data diolah (2018) 

Dari tabel 4.3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang sesuai 

dalam penelitian ini adalah model  random effect. Kesimpulan ini diperoleh dari 

hasil uji chow test dan hasuman test. Dari uji chow test diperoleh hasil bahwa 

model yang baik dari penelitian ini adalah  fixed effect. Sementara hasil uji 

hasuman test hasilnya menyimpulkan bahwa model yang terbaik dalam penelitian 

ini adalah model estimasi random effect.  

4.2.1 Hasil Estimasi Regresi Data Panel 

Dari hasil analisa data dengan regresi data panel diperoleh hasil 

sebagaimana terdapat pada tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Random Effect 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.894483 3.215285 -0.278197 0.7822 

IS 6.115570 1.806949 3.384472 0.0015 

GCG 0.344601 0.138970 2.479684 0.0171 

LNMD 0.239919 0.270213 0.887888 0.3795 

LNAS -0.248688 0.232341 -1.070359 0.2904 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.393500 0.5455 

Idiosyncratic random 0.359187 0.4545 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.386066     Mean dependent var 1.815857 

Adjusted R-squared 0.328955     S.D. dependent var 0.437698 

S.E. of regression 0.358550     Sum squared resid 5.528004 

F-statistic 6.760016     Durbin-Watson stat 1.396733 

Prob(F-statistic) 0.000259    

     
                   Sumber: Eviews 9 (2018) 

Pada persamaan di atas,ditunjukkan pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Konstanta (α) sebesar -0.894.  

Artinya apabila variabel Islamic reporting disclosure, good corporate 

governance, aset dan modal tidak ada atau sama dengan nol maka maqashid al-

syariah performance pada bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2017 

akan bekurang sebesar 0.894. 

2. Koefien variabel Islamic reporting disclosure sebesar 6.115. 

Artinya jika variabel Islamic reporting disclosure Bank Umum Syariah di 

Indonesia tahun 2014-2017 mengalami peningkatan maka maqashid al-syariah 
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performance akan mengalami peningkatkan sebesar 6.115, dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

3. Koefien variabel good corporate governance sebesar 0.344 

Artinya jika variabel good corporate governance pada bank umum syariah di 

Indonesia tahun 2014-2017 mengalami peningkatan maka maqashid al-syariah 

performance akan mengalami peningkatan sebesar 0.344, dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

4. Koefien variabel aset sebesar -0.248 

Artinya jika variabel aset pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-

2017 mengalami peningkatan maka maqashid al-syariah performance akan 

mengalami penurunan sebesar -0.248, dengan asumsi variabel lain tetap. 

5. Koefien variabel modal sebesar 0.239 

Artinya jika variabel modal pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-

2017 mengalami peningkatan maka maqashid al-syariah performance akan 

mengalami penurunan sebesar 0.239, dengan asumsi variabel lain tetap. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Hasil pengujian dari normalitas data adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas Data 
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Dari hasil uji normalitas data di atas dapat diketahui jika nilai 

propability diperoleh 0,603 sehingga lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan jika data penelitian adalah berdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji Multikolinearitas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel LNAS LNMD IS GCG 

LNAS  1.000000  0.930819  0.441855  0.129023 

LNMD  0.930819  1.000000  0.365592  0.157706 

IS  0.441855  0.365592  1.000000  0.043133 

GCG  0.129023  0.157706  0.043133  1.000000 
        Sumber: Hasil Uji dengan E-Views 9.0 (2018) 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada variabel independen 

memiliki nilai kolerasi yang > 0,80 yaitu variabel modal dan aset. Hal ini 

memang terjadi pada setiap perusahan, dimana semakin tinggi aset maka 

semakin tinggi pula modalnya demikian sebaliknya. 

3. Heteroskedastisitas 

Uji asumsi ini digunakan untuk apakah dalam suatu model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar 

Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika menurut 

Sujarweni (2008) suatu model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas jika. 

a) Titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau di sekitar angka 0. 

b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja. 
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c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

jika maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Autokorelasi 

Kriteria untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan 

melihat tabel kategori Durbin Watson yang disampaikan oleh (Winarno, 

2009) berikut: 
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Tabel 4.6 Kategori Autokorelasi 

Tolak Ho 

Berarti ada 

autokorelasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tidak menolak Ho Berarti 

tidak ada autokorelasi  

Tidak dapat 

diputuskan 

Tolak Ho 

Berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

 

 

Sumber: Winarno (2009) 

Hasil Durbin Watson sebagaimana yang terdapat apada tabel 4.6  

adalah 1,396 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak dapat 

disimpulkan apakah data memiliki masalah autokorelasi ataukah tidak. 

Dengan demikian perlu dilakukan uji runs test. Hasil dari uji runs test 

diperoleh sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Runs Test 

 

Test Valuea .33669 

Cases < Test Value 24 

Cases >= Test Value 24 

Total Cases 48 

Number of Runs 18 

Z -1.897 

Asymp. Sig. (2-tailed) .058 
                   Sumber: Output SPSS 21 (2018) 

  

Hasil uji Runs Test pada table 4.7 di atas maka dapat disimpulkan jika 

data penelitian telah terbebas dari masalah autokorelasi. Hal ini dikarenakan 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 

Dari hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa semua 

0 dL dU 4-dU 4-dL 4 

1,10 1,54 2,46 2,90 

2 
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persyaratan telah terpenuhi, sehingga dapat dilakukan uji hipotesis penelitian. 

Pada sub bab ini terlebih dahulu akan dilakukan uji t. Uji t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

1. Pengujian pengaruh Islamic reporting disclosure terhadap maqashid al-

syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017 

Adapun perumusan hipotesis nihil atau Ho dan hipotesis alternatif atau Ha 

adalah sebagai berikut:  

H0 : β < 0, tidak terdapat pengaruh antara Islamic reporting disclosure 

terhadap maqashid al-syariah performance  

H1 : β > 0, terdapat pengaruh antara Islamic reporting disclosure terhadap 

maqashid al-syariah performance  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil jika sig. t pada variabel Islamic 

reporting disclosure sebesar 0.001 yang berarti tingkat sig.t lebih kecil dari 

0,05. Koefisien yang dihasilkan adalah positif (+) 6.115. Dari hasil 

pengujian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh positif 

dan signifikan antara variabel Islamic reporting disclosure terhadap 

maqashid al-syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 

2014-2017.  

2. Pengujian pengaruh good corporate governance terhadap maqashid al-

syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017. 

Adapun perumusan hipotesis nihil atau Ho dan hipotesis alternative atau Ha 

adalah sebagai berikut:  
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H0 : β < 0, tidak terdapat pengaruh antara good corporate governance 

terhadap maqashid al-syariah performance  

H1 : β > 0, terdapat pengaruh good corporate governance terhadap 

maqashid al-syariah performance  

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai sig. t sebesar 0.017 yang 

berarti variabel good corporate governance memiliki tingkat signifikansi 

lebih kecil dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan adalah positif (+) 0,344. 

Dengan demikian dapat disimpulkan jika ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel GCG terhadap maqashid al-syariah performance 

bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017. 

3. Pengujian pengaruh antara aset terhadap maqashid al-syariah performance 

bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017. 

Adapun perumusan hipotesis nihil atau Ho dan hipotesis alternative atau Ha 

adalah sebagai berikut:  

H0 : β < 0, tidak terdapat pengaruh antara aset terhadap maqashid al-syariah 

performance  

H1 : β > 0, terdapat pengaruh antara aset terhadap maqashid al-syariah 

performance  

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai sig. t sebesar 0.290 yang 

berarti tingkat signifikansi variabel aset lebih besar dari 0,05. Koefisien 

yang dihasilkan adalah negatif (-) 0,248 sehingga keputusannya tidak ada 

pengaruh negatif antara aset dengan maqashid al-syariah performance bank 

umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017. 
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4. Pengujian pengaruh antara modal terhadap maqashid al-syariah 

performance bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017 

Adapun perumusan hipotesis nihil atau Ho dan hipotesis alternative atau Ha 

adalah sebagai berikut:  

H0 : β < 0, tidak terdapat pengaruh antara modal terhadap terhadap 

maqashid al-syariah performance  

H1 : β > 0, terdapat pengaruh antara modal terhadap terhadap maqashid al-

syariah performance  

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai sig. t variabel modal 

adalah sebesar 0.377 berarti lebih besar dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan 

adalah positif (+) 0,239. Dengan demikian dapat disimpulkan jika tidak 

terdapat pengaruh yang postitif signifikan antara variabel modal terhadap 

maqashid al-syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 

2014-2017. 

4.2.4 Uji Goodness Of Fit (Uji F) 

Uji goodness of fit atau uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah sebuah model telah memenuhi kriteria fit ataukah tidak. Dari 

hasil pengujian, ditemukan jika tingkat sig F adalah 0,000 < 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan model penelitian telah memenuhi kriteria Fit.  

4.2.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan sebagai alat analisis untuk 

menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel independen dalam mempengaruhi 

variabel dependen. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar 
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kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel 

terikatnya. Dari hasil pengujian ditemukan hasil jika nilai Adjusted R-squared 

adalah 0.328. Angka ini menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh 

variabel independen sebesar 32,8 persen sedangkan sisanya sebesar 67,2 persen 

dipengaruhi oleh varian lain di luar model penelitian. 

4.2.6 Good Corporate Governance Memoderasi Hubungan antara Islamic 

Reporting Disclosure dengan Maqashid al-syariah Performance.   

Dari hasil pengujian ditemukan hasil jika sebelum adanya hasil kali 

antara Islamic reporting disclosure dengan good corporate governance. 

Tabel 4.8 Hasil Regresi sebelum Adanya Moderating 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.894483 3.215285 -0.278197 0.7822 

IS 6.115570 1.806949 3.384472 0.0015 

GCG 0.344601 0.138970 2.479684 0.0171 

LNMD 0.239919 0.270213 0.887888 0.3795 

LNAS -0.248688 0.232341 -1.070359 0.2904 

 Effects Specification   

R-squared 0.386066     Mean dependent var 1.815857 

Adjusted R-squared 0.328955     S.D. dependent var 0.437698 

     
     Sumber: Hasil Uji dengan E-Views 9.0 (2018) 

 

Adjusted R-squared yang dihasilkan sebelum adanya moderasi good corporate 

governance antara Islamic reporting disclosure dengan maqashid al-syariah 

performance adalah 0.328 atau 32,8 persen. Sementara itu setelah adanya 

moderasi (hasil kali antara Islamic reporting disclosure dengan good corporate 

governance) diperoleh hasil Adjusted R-squared sebesar 0.309 atau 30,9 

persen.   

 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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           Tabel 4.9 Hasil Regresi setelah Adanya Moderating 

              Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1.523506 5.830322 -0.261307 0.7951 

IS 6.922596 6.893022 1.004290 0.3210 

GCG 0.597979 1.934460 0.309119 0.7588 

LNMD 0.245505 0.274430 0.894600 0.3761 

LNAS -0.254478 0.239298 -1.063437 0.2937 

ISXGCG -0.315599 2.405559 -0.131196 0.8962 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.383027     Mean dependent var 1.858939 

Adjusted R-squared 0.309577     S.D. dependent var 0.438939 

     
                    Sumber: Hasil Uji dengan E-Views 9.0 (2018) 

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat diketahui nilai sig. t variabel 

interaksi antara Islamic reporting disclosure dengan good corporate 

governance sebesar 0.896 berarti lebih besar dari 0,05. Koefisien yang 

dihasilkan adalah negatif (-) 0,315. Dengan demikian dapat disimpulkan jika 

variabel good corporate governance tidak mampu memoderasi hubungan 

antara Islamic reporting disclosure dengan maqashid al-syariah 

performance. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Islamic Reporting Disclosure terhadap Maqashid al-syariah 

Performance. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 diperoleh hasil jika t hitung 

sebesar 3.384, adapun untuk nilai t tabelnya adalah 2.013, sehingga 3.384 > 2.013. 

Selain itu hasil sig. t pada variabel Islamic reporting disclosure sebesar 0.001 

yang berarti tingkat sig.t lebih kecil dari 0,05. Dari hasil pengujian ini baik dengan 

melihat t hitung dan tingkat signifikansi maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada pengaruh signifikan positif antara variabel Islamic reporting disclosure 

terhadap maqashid al-syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 
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2014-2017.  

Islamic reporting disclosure merupakan sejumlah komponen yang harus 

diungkapkan oleh perusahaan Islami. Islamic reporting disclosure ditentukan oleh 

delapan dimensi yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Dari 

delapan dimensi tersebut kemudian di uraikan menjadi 35 item yang harus di 

ungkapkan oleh bank umum syariah. yaitu: 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. Tentu saja jika semua item dari setiap delapan 

dimensi tersebut di ungkapkan dapat meningkatkan  maqashid al-syariah 

performance. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Islamic reporting 

disclosure memiliki pengaruh yang positif signifikan terahadap maqashid al-

syariah performance. 

Hasil penelitian ini tentunya mendukung teori Agency. Dalam teori ini 

tarik menarik kepentingan antara pemilik pemegang saham bank syariah dengan 

pihak manajemen bank syariah dapat terjadi. Manajemen memiliki informasi yang 

lebih banyak dibandingkan pemegang saham sehingga manajemen sebagai agen 

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham sehingga 

terjadilah asimetri. Dengan adanya  Islamic reporting disclosure pada laporan 

tahunan bank umum syariah maka asimetri dapat teratasi, adanya Islamic 

reporting disclosure maka dapat menyebabkan maqashid al-syariah performance 
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pada bank syariah. Hal ini dikarenakan Islamic reporting disclosure  yang tinggi 

akan diikuti kinerja bank umum syariah yang diukur dengan maqashid al-syariah. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza dan 

Violita (2018) dimana 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 ini juga mendukung  penelitian yang dilakukan oleh Romadhani 

dan Wahyudi (2015) yaitu meneliti tentang pengaruh Islamic corporate identity 

(ICI) terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan bagian kecil dari 

pengukuran maqashid al-syariah performance pada lembaga bisnis berbasis 

syariah. 

4.3.2 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Maqashid al-syariah 

Performance. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 diperoleh hasil jika t hitung 

sebesar 2.479, adapun untuk nilai t tabelnya adalah 2.013, sehingga 3.384 > 2.013. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai sig. t sebesar 0.017. Dari hasil 

pengujian ini baik dengan melihat t hitung dan tingkat signifikansi dapat 

disimpulkan bahwa variabel good corporate governance memiliki tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga keputusannya adalah ada pengaruh 

signifikan positif antara variabel good corporate governance terhadap maqashid 

al-syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017. 
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Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan 

yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, 

pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai 

dengan hak dan tanggung jawabnya. Good corporate governance juga diperlukan 

untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan  

peraturan perundang-undangan. Asas good corporate governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan 

kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan 

tetap memperhatikan pemangku kepentingan.  

Dalam teori keagenan akan terjadi konflik kepentingan antara pemilik 

saham dengan manajemen. Pemilik menginginkan agar investasi yang 

ditanamkannya dalam bentuk saham segera membuahkan hasil, sementara agen 

selaku manajer menginkan kompensasi yang memadai atas apa yang ia lakukan 

untuk perusahaan. Maka dari itu prinsip dari  good corporate governance dapat 

menjadi alat penengah antara pemilik saham dengan agen. Pemilik saham dapat 

melihat apakah agen telah benar-benar melaksanaan good corporate governance 

dengan baik ataukah tidak.  

Hasil penelitian ini sesuai  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penelitan terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Widarusamsi (2016), 

Kholid dan Bactiar (2015) serta penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan 

Adityawarman (2017). Perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya disebabkan oleh pengukuran dari  good corporate 

governance. Pada penelitian ini good corporate governance diukur dengan Self 
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Assessment yang dilakukan oleh masing-masing bank, sehingga ada kemungkinan 

Self Assessment good corporate governance tidak sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. Selain itu komponen dari good corporate governance hanya terdiri 

dari 11 komponen yaitu : 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) 

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa 

6. Penanganan benturan kepentingan 

7. Penerapan fungsi kepatuhan bank 

8. Penerapan fungsi audit intern 

9. Penerapan fungsi audit ekstern 

10. Batas maksimum penyaluran dana 

11. Transparansi kondisi BUS, laporan pelaksanaan good corporate 

governance dan pelaporan internal 

4.3.3 Good Corporate Governance Memoderasi Hubungan antara Islamic 

Reporting Disclosure dengan Maqashid al-syariah Performance 

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan pengujian interaksi antara Islamic reporting disclosure dengan good 

corporate governance diperoleh hasil t-statistik -0,315 yang berarti -0,315 < 
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2,013. Selain itu dilihat dari sig. t diperoleh hasil 0,896. Dengan demikian baik 

dari nilai t dan tingkat sig. t ditemukan bahwa variabel GCG tidak dapat 

memoderasi hubungan antara Islamic reporting disclosure terhadap maqashid 

al-syariah performance.  

Secara konsep Islamic reporting disclosure membutuhkan good 

corporate governance yang baik, sehingga dengan penerapakan good 

corporate governance yang baik maka maqashid al-syariah performance 

semakin baik. Jadi kinerja maqashid al-syariah akan semakin baik jika 

dimoderasi oleh good corporate governance. Artinya good corporate 

governance akan memperkuat pengaruh Islamic reporting disclosure terahadap 

kinerja maqashid al-syariah. Namun hasil penelitian ini ditemukan bahwa good 

corporate governance tidak dapat memoderasi hubungan antara Islamic 

reporting disclosure dengan maqashid al-syariah. Hal ini dikarenakan 

komponen good corporate governance pada bank syariah kebanyakan 

berkaitan dengan pengelolaan secara umum, sehingga hal-hal seperti 

pengeluaran zakat, pembiayan untuk pertanian turnover karyawan dan lain 

sebagainya tidak termasuk dalam komponen good corporate governance. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto 

dan Purwanti (2016) membuktikan jika good corporate governance mampu 

menjadi moderasi kinerja bank syariah.   
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Tabel 4.10 Kesimpulan Hasil Penelitian 

Hipotesis Hasil 

(Prob) 
Keterangan 

H1: Islamic reporting disclosure berpengaruh 

positif terhadap maqashid al-syariah 

performance 

0,000 Diterima 

H2: Islamic corporate governance berpengaruh 

positif terhadap maqashid al-syariah 

performance 

0,017 Diterima 

H3: Islamic corporate governance tidak dapat 

memperkuat hubungan antara Islamic reporting 

disclosure dengan maqashid al-syariah 

performance 

0,896 Ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




