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Sejalan dengan semakin cepatnya perkembangan perbankan syariah, risiko 

yang dihadapi oleh perbankan syariah juga semakin meningkat. Karena itu, bank 

syariah harus dikelola dan dijalankan secara sangat hati-hati oleh manajemen yang 

bukan saja harus profesional, namun juga harus berintegritas tinggi. Atas dasar ini 

lah sistem tata kelola perusahaan (corporate governance) menjadi sangat penting 

bagi perbankan syariah dan memerlukan pengaturan khusus. Tanpa adanya 

penerapan corporate governance yang efektif, bank syariah akan sulit untuk 

bersaing, memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerja yang 

lebih baik. Dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi industri perbankan 

syariah, untuk memakai semua kriteria dan ukuran terkait penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik atau yang dikenal sebagai good corporate governance (GCG). 

Sudah lama diketahui bahwa tata kelola perusahaan yang dilakukan dengan 

baik memberi pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang 

dikelola dengan baik menjadi lebih kredibel, memiliki citra yang baik dari investor 

dan mendapat biaya dana yang lebih rendah dari pada perusahaan yang tata kelola 

nya lebih buruk. Perbankan syariah akan sulit bersaing dengan perbankan lokal 

maupun regional yang terus berubah tanpa memiliki sistem tata kelola perusahaan 

yang baik. Pertumbuhan pesat dan meningkatnya kehadiran Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) secara global memunculkan pemikiran bagaimana pelaksanaan tata 

kelola perusahaan di LKS memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem dan 

model tata kelola perusahaan dengan lembaga keuangan konvensional.  

Persaingan di industri perbankan syariah pada era knowledge-based economy 

semakin ketat. Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat dan dinamis, selain 

harus mengimplementasikan tata kelola yang baik, perbankan Syariah juga harus 

memiliki kompetensi untuk mengelola aset yang bersifat intangible yaitu 

intellectual capital (kapital intelektual) yang mereka miliki. Perbankan Syariah 

harus mampu mengatasi perubahan dan mengambil keuntungan optimal dari 

sumber daya yang bersifat intangible untuk meningkatkan serta memperbaiki 

kinerja dan keuntungan kompetitif. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis karakteristik dan 

merumuskan tipologi perbankan syariah berdasarkan penerapan tata kelola 

perusahaan dan kondisi kapital intelektual perbankan syariah di Indonesia saat ini; 

(2) Menganalisis situasi problematika dan merumuskan usulan perbaikan 

penerapan tata kelola perusahaan dan kondisi kapital intelektual perbankan syariah 

di Indonesia saat ini, dan (3) Merancang bangun model penguatan tata kelola 

perusahaan berbasis kapital intelektual yang sesuai dengan karakteristik dan situasi 

problematika perbankan syariah di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan dua tahap analisis. Analisis tahap pertama 

bertujuan untuk melihat karakteristik penerapan tata kelola perusahaan dan kondisi 

kapital intelektual serta membuat tipologi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

berdasarkan penerapan tata kelola dan kondisi intelektual kapital. Analisis tahap 

pertama menggunakan analisis regresi ganda untuk melihat pengaruh penerapan 



 

 

GCG dan kondisi kapital intelektual terhadap kinerja BUS. Analisis tahap kedua 

adalah situational analysis, untuk mengetahui situasi problematika penerapan tata 

kelola perbankan syariah pada saat ini. Situational analysis menggunakan analisis 

data deskriptif yang berasal dari jawaban kuisioner, pertanyaan terbuka dan in depth 

interview. Alat analisis yang digunakan pada penyusunan model adalah soft system 

methodology (SSM) yang mencakup rich picture, root definition dan purposeful 

activity model (PAM). 

Hasil analisis regresi memerlihatkan bahwa Bank Umum Syariah di 

Indonesia memiliki tiga karakteristik terkait dengan penerapan tata kelola 

perusahaan dan kondisi kapital intelektual, yaitu (1) Kondisi kapital intelektual 

Bank Umum Syariah memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan; 

(2) Penerapan tata kelola perusahaan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, dan (3) Secara bersamaan (simultan) tata kelola dan intelektual 

kapital memberi pengaruh signifikan  terhadap kinerja Bank Umum Syariah. 

Selanjutnya, berdasarkan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens 

mengenai adanya hubungan dualitas antara pelaku (agency) dengan struktur 

(structure), penelitian ini berhasil membangun tipologi bank umum syariah 

berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan. Tipologi yang dibangun disebut 

dengan iB-ASQ™ (Islamic Bank-Agency Structure Quadrant). Tipologi tersebut 

membagi tipe pelaksanaan tata kelola ke dalam empat kuadran: (1) Kuadran I yaitu 

[agency high; structure high]; (2) Kuadran II yaitu [agency low; structure high]; 

(3) Kuadran III yaitu [agency high; structure low], dan (4) Kuadran III yaitu 

[agency low; structure low].  

Analisis situasional problematika penerapan tata kelola perusahaan dan 

kondisi kapital intelektual perbankan syariah di Indonesia memberikan lima 

gambaran penting mencakup: (1) Perbankan syariah perlu mengembangkan sharia 

governance framework model (SGF-Model) yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

industri perbankan syariah di Indonesia; (2) Perbankan syariah perlu 

mengoptimalkan modal intelektual (intellectual capital) di industri perbankan 

syariah; (3) Perbankan syariah perlu melakukan penguatan tugas pokok dan fungsi 

dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat menjalankan peran strategis 

dalam sistem tata kelola perusahaan;  (4) Perbankan syariah harus meningkatkan 

aktivitas corporate social responsibility (CSR), dan (5) Moral dan etik mutlak 

digunakan sebagai prakondisi implementasi iB-SGF™.  

Berdasarkan konseptualisasi gagasan untuk memperkuat implementasi tata 

kelola perusahaan yang lebih komprehensif, penelitian ini mengembangkan model 

kerangka kerja tata kelola bank syariah yang disebut: iB-GF™ Model (Islamic 

Bank-Governance Framework Model). Fokus awal pengembangan model iB-GF™ 

adalah  pengembangan personal governance (PG) menjadi good personal 

governance (GPG) yang digunakan sebagai dasar untuk menciptakan tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Gagasan utama ide 

pembangunan model iB-GF™ adalah mengintrodusir elemen-elemen kapital 

intelektual (IC) yang berfungsi sebagai pengikat (binding factors) dalam 

operasional tata kelola perusahaan. 

 

Kata kunci:   iB-Agency Structure Quadrant™, iB-Governance Framework  
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