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ABSTRAK 

Kinerja bank syariah tidak hanya ditentukan dari sisi keuangan namun juga pada aspek 

lainnya. Sehingga belakangan banyak penelitian yang mencoba menggunakan Maqashid al-

syariah sebagai indikator kinerja bank syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk 

menganalisis pengaruh Islamic reporting disclosure berpengaruh positif terhadap Maqashid al-

syariah performance. Kedua untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap 

Maqashid al-syariah performance. Ketiga untuk melakukan analisis apakah corporate governance 

dapat memoderasi hubungan antara islamic reporting disclosure terhadap Maqashid al-syariah 

performance. Populasi dari  penelitian ini adalah seluruh laporan bank umum syariah tahun 

2014-2017 yang berjumlah 12 bank umum syariah. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan moderated regression analysis (MRA) dengan data panel. Hasil penelitian 

membuktikan jika Islamic Reporting Disclosure memiliki pengaruh yang signifikan antara 

variabel Islamic Reporting Disclosure terhadap Maqashid al-syariah Performance bank umum 

syariah di Indonesia tahun 2014-2017 karena memiliki tingkat sig.t lebih kecil dari 0,05. Hasil 

lainnya adalah ada pengaruh yang signifikan antara variabel GCG terhadap Maqashid al-syariah 

Performance bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017.dengan nilai sig. t sebesar 0.041. 

Variabel GCG terbukti tidak dapat memoderasi hubungan antara Islamic Reporting Disclosure 

terhadap Maqashid al-syariah Performance.  

Kata Kunci: Islamic Reporting Disclosure, Maqashid al-syariah Performance and corporate 

governance 

ABSTRACT 

The performance of Islamic banks is not only determined in terms of finance but also in 

other aspects. So that later many studies have tried to use Maqashid al-sharia as a performance 

indicator of Islamic banks. The purpose of this research is first to analyze the influence of Islamic 

reporting disclosure has a positive effect on Maqashid al-sharia performance. Second is to analyze 

the influence of corporate governance on Maqashid al-sharia performance. Third is to analyze 

whether corporate governance can moderate the relationship between Islamic reporting disclosure 

on Maqashid al-sharia performance. The population of this study is the entire report of sharia 

commercial banks in 2014-2017 which amounted to 12 Islamic commercial banks. Data analysts 

in this study used moderated regression analysis (MRA) with panel data. The results of the study 

prove that Islamic Reporting Disclosure has a significant influence between Islamic Reporting 

Disclosure variables on Maqashid al-sharia Performance. Islamic banks in Indonesia in 2014-2017 

have a sig.t level of less than 0.05. Another result is that there is a significant influence between 

the GCG variables on the Maqashid al-sharia Performance of Sharia commercial banks in 

Indonesia in 2014-2017. t is 0.041. The GCG variable proved unable to mediate the relationship 

between Islamic Reporting Disclosure with Maqashid al-syariah Performance. 
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I. PENDAHULUAN 

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, maka perlu adanya  pengawasan  

kinerja  yang  baik  oleh  regulator  perbankan.  Selama ini kinerja bank syariah kebanyakan diukur 

dengan kinerja keuangan seperti CAR, FDR dan NPF  dan ROA, ROE dan BOPO. Padahal 

sebagai lembaga keuangan Islam bank syariah membutuhkan instrumen yang berbeda dengan bank 

konvensional. Selain itu kinerja bank syariah tidak hanya ditentukan dari sisi keuangan namun 

juga pada aspek lainnya. Sehingga belakangan banyak penelitian yang mencoba menggunakan 

Maqashid al-syariah sebagai indikator kinerja bank syariah.  

Pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan Maqashid al-syariah ditawarkan 

oleh (Mohammed, Tarique, & Islam, 2015). (Mohammed et al., 2015) mengembangkan model 

pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan Maqashid al-syariah yang diadaptasi teori al-imam 

Ghazali tentang Maqashid al-syariah. unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah 

(maqashid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, ketakwaan (dien), 

intelektual (aql), Keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs), serta harta benda (maal). Jadi 

dengan menggunakan dimensi Maqashid al-syariah tersebut maka kinerja bank syariah memiliki 

ukuran sendiri dalam penilaian kinerjanya. 

Variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah yang diukur dengan 

Maqashid al-syariah performance adalah Islamic reporting disclosure. Islamic reporting 

disclosure yang dimaksud adalah Islamic Corporate Identity yang ditawarkan oleh (Haniffa & 

Hudaib, 2007). Islamic Corporate Identity memiliki delapan dimensi 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. Dengan adanya pengungkapan Islamic Corporate Identity pada laporan 

tahunan bank syariah akan meningkatkan Maqashid al-syariah performance bank syariah. 

Penelitian yang berkaitan dengan Islamic reporting disclosure terhadap kinerja Maqashid 

al-syariah pernah dilakukan oleh (Reza & Violita, 2018). Hasil penelitian ini menyimpulkan jika 

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 & Wahyudi, 

2015) misalnya meneliti tentang pengaruh Islamic Corporate Identity (ICI) terhadap kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan diwakili oleh rasio CAR, FDR dan NPF. 

Jadi penelitian mengenai Islamic reporting disclosure terhadap kinerja Maqashid al-

syariah belum banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian (Reza & Violita, 2018) adalah penelitian 

yang mirip dengan penelitian ini namun, komponen yang digunakan dalam Islamic reporting 

disclosure. (Reza & Violita, 2018) hanya menggunakan 5 dimensi yang terdiri dari dimensi 

filosofi dan values, tata kelola, produk, sosial, serta penggunaan atribut Islam dalam mengukur 

Islamic reporting disclosure, sementara pada penelitian ini Islamic reporting disclosure akan 

diukur dengan menggunakan delapan atribut. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh 

(Romadhani & Wahyudi, 2015) misalnya meneliti tentang pengaruh Islamic Corporate Identity 

(ICI) memiliki perbedaan karena pengukuran kinerjanya menggunakan ukuran kinerja keuangan 

saja, namun Islamic Corporate Identity (ICI) menggunakan 8 komponen. 

Variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja Maqashid al-syariah performance bank 

syariah adalah corporate governance. Corporate governance menurut (Sutedi, 2011) 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  pemegang  saham  

dalam  jangka  panjang  dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,  

berlandaskan  peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Hasil penelitian yang 

membuktikan oleh (Widarusamsi, 2016) dan (Kholid & Bactiar, 2015) Corporate governance 

memiliki pengaruh yang positif terhadap Maqashid al-syariah.  

Kedua penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap Maqashid al-

syariah di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Pada penelitian ini 

nantinya corporate governance menggunakan indeks komposit keseluruhan dari corporate 

governance bukan masing-masing dari komponen corporate governance. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Kholid & Bactiar, 2015) misalnya corporate governance yang digunakan hanya 3 

yaitu jumlah DPS, jumlah komisaris, dan jumlah anggota komite audit. Sementara itu penelitian 



yang dilakukan oleh (Widarusamsi, 2016) corporate governance hanya mengggunakan jumlah 

anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan pengawas syariah, jumlah anggota komite audit, 

Kepemilikan manajerial.  

Corporate governance pada penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Siswanti, Salim, Sukoharsono, & Aisjah, 2017), namun kinerja yang digunakan adalah kinerja 

keuangan. Jadi penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap Maqashid al-syariah 

sejauh pengetahuan penyusun dengan menggunakan seluruh komponen Corporate governance 

pada bank syariah terhadap kinerja yang diukur dengan Maqashid al-syariah belum ada yang 

pernah melakukannya. 

Melihat komponen dari kedua peneliti di atas, maka corporate governance belum 

digunakan secara menyeluruh, hal ini dikarenakan  komponen corporate governance pada bank 

syariah di Indonesia memiliki sebelas komponen. Dengan demikian komponen dari corporate 

governance pada penelitian sebelumnya belum digunakan secara menyeluruh, sehingga yang 

menggunakan corporate governance secara menyeluruh perlu dilakukan.  

Pengaruh Islamic reporting disclosure terhadap kinerja Maqashid al-syariah akan 

semakin baik jika dimoderasi oleh variabel Corporate governance. Jadi kinerja Maqashid al-

syariah akan semakin baik jika dimoderasi oleh Corporate governance. Artinya Corporate 

governance akan memperkuat pengaruh Islamic reporting disclosure terhadap kinerja Maqashid 

al-syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kiswanto & Purwanti, 2016) membuktikan jika 

Corporate Governance mampu menjadi moderasi kinerja bank syariah.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Malhotra, (2008) menyatakan bahwa desain penelitian merupakan kerangka kerja yang 

digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Dengan demikian desain penelitian merupakan 

informasi yang diberikan peneliti mengenai prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab persoalan penelitian. Berdasarkan pengertian ini maka desain dalam penelitian ini 

adalah pendekatan  kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut  (Arikunto, 2006) adalah penelitian  

yang  banyak  dituntut  menggunakan  angka,  mulai  dari  pengumpulan  data,  penafsiran  

terhadap  data  tersebut,  serta  penampilan hasilnya. 

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan masing-masing bank umum syariah dari 

tahun 2014-2017. Jadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan bank umum syariah 

tahun 2014-2017. Adapun sampel menurut (Istijanto, 2009) adalah sebagian dari populasi 

penelitian. Mengingat jumlah populasi pada penelitian hanya sebanyak 12 bank umum syariah 

maka penyusun mengambil semua laporan keuangan  bank umum syariah tahun 2014-2017. 

Sumber data pada penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder menurut Purwanto (2018) 

adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti. 

Analis data pada penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Alasan 

penyusun akan menggunakan data panel karena apabila penyusun menggunakan data time series 

maka data tidak akan mencukupi karena hanya 4 tahun. Guna memperbanyak data, maka penyusun 

memilih untuk menggunakan data panel dimana data pada penelitian ini nantinya terdiri dari cross 

section (semua bank umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2017).   

Menurut Sriyana (2014) regresi data panel adalah regresi dengan menggabungkan sekaligus 

data cross-section dan time-series dalam sebuah persamaan. Regresi ini dikembangkan untuk 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi saat melakukan regresi dengan data cross-section atau 

data  secara terpisah. Regresi ini dikembangkan juga dengan alasan efisiensi dalam melakukan 

estimasi. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa analisis data dalam studi ini 

adalah regresi data panel.  Secara konsep ada tiga model dalam regresi data panel 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 1 Uji Kesesuain Model 

Variabel Y Uji Model     Hasil Kesimpulan 

Maqashid al-

syariahPerformance 

Chow Test (Common effect or fixed 

effect) 
0.000 Fixed Effect 

Hasuman Test (fixed effector 

Randomeffect) 
0.344 Random Effect 

    Sumber: Data diolah (2018) 

Dari tabel 1 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang sesuai dalam penelitian ini 

adalah model  Random Effect. Kesimpulan ini diperoleh dari serangkain pengujian yang dilakukan 

yaitu uji chow test. Dari uji chow test diperoleh hasil bahwa model yang baik dari penelitian ini 

adalah  fixed effect. Pada hasil uji hasuman test hasilnya menyimpulkan bahwa model yang terbaik 

dalam penelitian ini adalah model estimasi random effect.  

Dari hasil analisa data dengan regresi data panel diperoleh hasil sebagaimana terdapat pada 

tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Random Effect 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.222531 2.763434 0.080527 0.9362 

IS 7.077646 1.526382 4.636878 0.0000 

GCG 0.247306 0.117496 2.104808 0.0412 

LNMD 0.242427 0.229926 1.054371 0.2976 

LNAS -0.302474 0.198417 -1.524434 0.1347 

 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

Cross-section random 0.344130 0.5700 

Idiosyncratic random 0.298878 0.4300 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.463922     Mean dependent var 1.769075 

Adjusted R-squared 0.414054     S.D. dependent var 0.392633 

S.E. of regression 0.300549     Sum squared resid 3.884187 

F-statistic 9.303046     Durbin-Watson stat 1.205829 

Prob(F-statistic) 0.000017    

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

Pengaruh Islamic Reporting Disclosure terhadap Maqashid al-syariah Performance. 

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

Disclosure sebesar 0.000 yang berarti tingkat sig.t lebih kecil dari 0,05. Dari hasil pengujian ini 

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 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 pada bank syariah. Hal ini 

dikarenakan Islamic Reporting Disclosure  yang tinggi akan diikuti kinerja bank umum syariah 

yang diukur dengan Maqashid al-syariah. 

Penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza & Violita (2018) 

menyimpulkan jika 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 & 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. 

Pengaruh GCG terhadap Maqashid al-syariah Performance. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai sig. t sebesar 0.041 yang berarti 

variabel GCG memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga keputusannya adalah 

ada pengaruh signifikan positif antara variabel GCG terhadap Maqashid al-syariah Performance 

bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017. 

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. GCG juga diperlukan  

untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan  peraturan 

perundang-undangan. Asas GCG 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 menginkan 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  GCG dapat menjadi alat 

penengah antara pemilik saham dengan agen. Pemilik saham dapat melihat apakah agen telah 

benar-benar melaksanaan GCG dengan baik ataukah tidak.  

Hasil penelitian ini tentunya sesuai  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitan 

terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Widarusamsi (2016), Kholid & Bactiar (2015) 

dan Setyawan & Adityawarman, (2017). Perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya disebabkan oleh pengukuran dari  GCG.  

Corporate Governance memoderasi hubungan antara Islamic Reporting Disclosure terhadap 

Maqashid al-syariah Performance 

Dari hasil pengujian ditemukan jika sebelum adanya hasil kali antara Islamic Reporting 

Disclosure dengan GCG Adjusted R-squared  yang dihasilkan adalah 0.414 atau 41,1 persen. 

Sementara itu setelah adanya hasil kali antara Islamic Reporting Disclosure dengan GCG R square 

yang dihasilkan adalah 0,401 atau 40,1 persen. Dengan demikian variabel GCG tidak dapat 

memoderasi hubungan antara Islamic Reporting Disclosure terhadap Maqashid al-syariah 

Performance.  

 

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Random Effect 

Sebelum Moderating Setelah Moderating  

R-squared Adjusted R-squared R-squared Adjusted R-squared 

0.463922 0.414054 0.465576 0.401954 

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

Secara konsep Islamic Reporting Disclosure membutuhkan corporate governance yang 

baik, sehingga dengan penerapakan corporate governance yang baik maka Maqashid al-syariah 

performance semakin baik. Jadi kinerja Maqashid al-syariah akan semakin baik jika dimoderasi 

oleh Corporate governance. Artinya Corporate governance akan memperkuat pengaruh Islamic 

reporting disclosure terahadap kinerja Maqashid al-syariah. Namun hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa corporate governance tidak dapat memoderasi hubungan antara Islamic Reporting 

Disclosure dengan Maqashid al-syariah. Hal ini dikarenakan komponen 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 Corporate governance. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto & Purwanti (2016) membuktikan jika Corporate 

Governance mampu menjadi moderasi kinerja bank syariah.   

 

IV.  KESIMPULAN 

Hasil dari analisis data dengan menggunakan analisis regresi data panel dapat diperoleh 

kesimpulan pertama variabel Islamic reporting disclosure memiliki pengaruh signifikan positif 

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

2017. 0.000 yang berarti tingkat sig.t lebih kecil dari 0,05. Kedua variabel corporate governance 

memiliki pengaruh signifikan positif antara variabel corporate governance terhadap maqashid al-

syariah performance bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017. Ketiga variabel good 

corporate governance terbukti tidak dapat memediasi hubungan antara Islamic reporting 

disclosure dengan maqashid al-syariah performance. 

Adapun saran yang diajukan dari studi ini adalah para manajer bank umum syariah 

memberikan keterbukaan mengenai Islamic reporting disclosure. Hal ini dikarenakan semakin 

tinggi pengungkapan terhadap Islamic reporting disclosure maka dapat menyebabkan kinerja yang 

bank syariah yang diukur dengan maqashid al-syariah performance semakin baik. Bagi penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian pengaruh kinerja bank syariah yang diukur dengan 

maqashid al-syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini diperlukan agar bank umum 

syariah di Indonesia mengutamakan kinerja berdasarkan maqashid al-syariah, karena dapat 

meningkatkan keuntungan secara materi. 
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Walluhu alam bi al-shawab.  
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