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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan, implikasi dari penelitian 

ini, keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

pengaruh tata kelola korporat terhadap kinerja keuangan bank syariah yang 

dihitung berdasarkan SVAS dan laporan laba rugi beserta perbedaan efisiensi 

kinerja yang diukur dengan ROA dan ROE berdasarkan dua pendekatan tersebut. 

Tata kelola korporat pada penelitian ini diproksikan kedalam variabel dewan 

komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, dan proporsi dewan komisaris 

independen. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

a. SVAS disusun dengan metode nilai tambah bersih dimana depresiasi 

diperlakukan seperti halnya harga pokok sebagai pengurang pendapatan. 

Dan zakat tidak lagi menjadi komponen pada tahapan distribusi, akan 

tetapi zakat disini berperan sebagai pengurang nilai tambah dan menjadi 

penyucian dari sumber (nilai tambah) sekaligus simbol dari kehalalan dari 

sumber yang akan didistribusikan. 

b. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja ROA yang diukur 

dengan SVAS pada bank umum syariah 

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif terhadap kinerja 

terhadap ROA berdasarkan pendekata SVAS pada bank umum syariah. 
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d. Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja terhadap ROA 

berdasarkan pendekata SVAS pada bank umum syariah. 

e. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

kinerja terhadap ROA berdasarkan pendekata SVAS pada bank umum 

syariah. 

f. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja terhadap ROE 

berdasarkan pendekata SVAS pada bank umum syariah. 

g. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja 

terhadap ROE berdasarkan pendekata SVAS pada bank umum syariah. 

h. Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja terhadap ROE 

berdasarkan pendekata SVAS pada bank umum syariah. 

i. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

kinerja terhadap ROE berdasarkan pendekata SVAS pada bank umum 

syariah. 

j. Terdapat perbedaan ROA bank umum syariah dengan menggunakan 

pendekatan SVAS dan laba rugi, dimana dalam hal ini ROA dengan 

pendekatan SVAS lebih besar daripada ROA dengan pendekatan laba rugi. 

k. Terdapat perbedaan ROE bank umum syariah dengan menggunakan 

pendekatan SVAS dan laba rugi, dimana dalam hal ini ROE dengan 

pendekatan SVAS lebih besar daripada ROE dengan pendekatan laba rugi. 
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5.2.  Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

shari’ate value added statement (SVAS) pada bank umum syariah. 

Dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang menggunakan 

pendekatan SVAS lebih besar dibandingkan dengan pendektan laba rugi. 

Hal ini dikareakan nilai tambah yang didistribusikan adalah nilai tambah 

yang sudah dikuarangkan dengan zakat. Terlebih pendekatan SVAS ini 

tidak hanya mementingkan pihak pemegang saham saja dalam 

mendistribusikan nilai tambah, melainkan juga lingkungan, sosial dan 

karyawan. Sehingga akan sangat baik apabila perbankan di Indonesia 

mulai menerapkan SVAS ini dalam perhitungan nilai tambah. 

b. Hipotesis yang berkaitan dengan variabel corporate governance 

menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja bank syariah hanya 

dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Variabel coporate 

governance yang diproksikan kedalam bentuk jumlah/proporsi 

memberikan hasil bahwa semakin banyak jumlah pihak yang mengawasi 

jalannya operasi bisnis perusahaan, maka akan berdampak pada 

tercapainya kinerja yang maskimal. Namun, pengukuran pada variabel 

proporsi komisaris independen menujukkan hasil bahwa rata-rata jumlah 

proporsi komisaris independen belum memenuhi peraturan POJK Nomor 

33/POJK.04/2014 yang mensyaratkan jumlah komisaris independen 

minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Hal ini 
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menunjukkan bahwa beberapa bank syariah hanya memandang proporsi 

dewan komisaris independen hanya sebagai formalitas saja. Oleh 

karenanya, diperlukan pengawas yang lebih intensif mengenai proporsi 

komisaris independen, mengingat bahwa komisaris independen tersebut 

merupakan pihak yang independen dalam mengawasi dewan direksi dalam 

menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Selain itu juga variabel 

komite audit masih memiliki nilai signifikan yang buruk. Padahal seperti 

halnya dewan pengawas yang lain, komite audit memiliki peranan yang 

penting dalam mengawasi kegiatan manajemen apakah sudah sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, diperlukan juga 

perhatian mengenai komite audit ini di dalam perusahaan. 

5.3.  Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 

a. Jumlah sampel bank syariah masih sangat sedikit, yakni hanya 

menggunakan 11 bank syariah. 

b. Jangka waktu pengambilan sampel relatif  lebih pendek hanya 4 tahun dari 

2011-2014. 

c. Perhitungan ROE berdasarkan pendekatan SVAS masih memiliki 

kelemahan secara konseptual. 

5.4. Saran 

Beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya 

antara lain : 
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a. Sampel yang digunakan dapat menambahkan Unit Usaha Syariah, agar 

jumlah sampel lebih banyak. 

b. Penambahan variabel tata kelola korporat lain seperti komite audit dan 

dewan komisaris untuk diuji pengaruhnya dengan kinerja. Tidak hanya 

jumlah anggota saja, akan tetapi juga dapat ditambahkan variabel 

mengenai jumlah rapat yang dihadiri. 

c. Selain itu untuk variabel tata kelola korporat dewan pengawas syariah, 

mungkin bisa menambahkan variabel rangkap jabatan dewan pengawas 

syariah.  

d. Komponen jumlah rapat baik yang dilakukan oleh komite audit maupun 

oleh dewan pengawas yang dimiliki oleh bank syariah agar diungkapkan 

dalam laporan tata kelola korporatnya. Hal ini karena, dari jumlah rapat 

tersebut dapat kita lihat seberapa seringnya dewan pengawas tersebut 

melakukan pembahasan mengenai perkembangan bank syariah yang 

bersangkutan. 

e. Perlu dikaji lagi mengenai laporan keuangan syariah berdasarkan SVAS. 

Karena sejauh ini, peneliti baru menemukan formulasi dari laporan 

keuangan syariah itu hanya dari sisi laporan laba rugi saja. Sedangkan 

menurut Mulawarman () menyebutkan bahwa laporan keuangan syariah itu 

terdiri dari nilai tambah syariah, neraca syariah dan laporan arus kas 

syariah. 

 


