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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Industri keuangan syariah dunia telah berkembang pesat dalam dua dekade 

terakhir. Di banyak negara yang berpenduduk Muslim, laju pertumbuhan aset 

perbankan syariah berkembang lebih cepat daripada aset perbankan konvensional. 

Bahkan menurut Bank Dunia (World Bank 2015) keuangan syariah saat ini telah 

berkembang pesat di negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Luksemburg, 

Afrika Selatan dan Hong Kong. Pasar keuangan telah menemukan bukti kuat bahwa 

keuangan syariah memiliki potensi untuk membantu mengatasi tantangan 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran yang merata. 

Industri keuangan syariah meliputi lima sektor utama yaitu bank syariah 

(Islamic banking), obligasi syariah (sukuk), pengelolaan aset (Islamic fund), 

asuransi syariah (takaful) dan pembiayaan mikro syariah (Islamic microfinance). 

Mughal (2017) melaporkan bahwa dari total portofolio industri keuangan syariah 

dunia sebesar $2,3 triliun pada tahun 2016, perbankan syariah memberi kontribusi 

sebesar 80% kemudian sukuk menjadi kontributor kedua terbesar yaitu sebesar 14% 

selanjutnya disusul oleh Islamic fund 3%, takaful 2% dan Islamic microfinance 1%.  

Malaysia, Bahrain, Turki, Pakistan, Indonesia, U.A.E, Qatar, Saudi Arabia, 

dan Kuwait memberi kontribusi menonjol terhadap terhadap total aset perbankan 

syariah global dengan memberi kontribusi sebesar 82%. Demikian pula, kontribusi 

obligasi syariah (sukuk) terhadap toal aset keuangan syariah terus meningkat. 

Selama tahun 2016 terdapat empat negara yang terbesar menerbitkan sukuk yaitu 

Malaysia ($19,6 miliar), Gulf Cooperation Council/GCC ($19,6 miliar), Indonesia 

($7,4 miliar) dan Turki sebesar $4,1 miliar (MIFC 2017). 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih tertinggal dalam pasar 

keuangan syariah global. Menurut laporan Thomson Reuters (2017), posisi 

ekonomi syariah Indonesia hanya menempati ranking sepuluh dalam Top 15 

Countries Global Islamic Economic Report tahun 2016 dengan skor 36. Negara 

yang menempati urutan pertama sampai dengan kelima secara berurutan adalah 

Malaysia dengan skor 189, Uni Emirat Arab dengan skor 92, Bahrain dengan skor 

90, Saudia Arabia dengan skor 83, dan Oman dengan skor 51 (Thomson Reuters 

2017). Pemeringkatan Top 15 Countries Global Islamic Economic Report dihitung 

berdasarkan empat kriteria yaitu: (a) Skala keuangan; (b) Tata kelola; (c) 

Awareness, dan (d) Aspek sosial (Thomson Reuters 2017). 

Walaupun peran industri perbankan syariah belum terlalu besar, sebenarnya 

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah 

dunia. Menurut Alamsyah (2012) industri keuangan syariah Indonesia sangat 

prospektif karena: (a) jumlah penduduk muslim yang besar; (b) prospek keuangan 

Indonesia yang cerah, tercermin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

tinggi dan stabil; (c) peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi 

investment grade, akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi termasuk 

ke sektor keuangan syariah, dan (d) memiliki sumber daya alam melimpah yang 

dapat dijadikan sebagai underlying transaksi keuangan syariah. 
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Industri perbankan syariah di Indonesia dapat berperan lebih besar bagi 

perkembangan ekonomi nasional karena didukung oleh potensi pasar yang sangat 

besar serta kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cukup tinggi. Data 

statistik perbankan tahun 2017 (OJK 2018) memperlihatkan bahwa pertumbuhan 

aset perbankan syariah di Indonesia masih tinggi sampai dengan tahun 2014. Total 

aset perbankan syariah tahun 2008 hanya sebesar Rp49,5 triliun, namun pada akhir 

tahun 2014 telah meningkat lebih lima kali lipat menjadi Rp279 triliun.  

 Periode tahun 2014 sampai dengan 2017 pertumbuhan aset perbankan 

syariah mengalami perlambatan sejalan dengan terjadinya perlambatan perbankan 

nasional secara keseluruhan. Walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan, 

perbankan syariah masih tumbuh cukup baik. Pada tahun 2017 aset perbankan 

syariah telah menjadi sekitar Rp390 triliun atau tumbuh 43% pada periode tahun 

2014-2017, atau rata-rata tumbuh sekitar 21%. Namun, angka pertumbuhan ini 

lebih rendah dibanding pertumbuhan rata-rata sebelum tahun 2014 yang mencapai 

65% (OJK 2018). 

Sejalan dengan cepatnya laju pertumbuhan perbankan syariah secara nasional 

menyebabkan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah juga semakin meningkat. 

Menurut Abdullah (2016) dalam menjalankan aktivitasnya bank berhadapan 

dengan berbagai risiko. Karena itu bank harus dikelola dan dijalankan secara sangat 

hati-hati oleh manajemen yang bukan saja harus professional, juga harus 

berintegritas tinggi. Atas dasar ini lah sistem tata kelola perusahaan (corporate 

governance) menjadi sangat penting bagi perbankan syariah dan memerlukan 

pengaturan khusus. Menurut Chapra (2009), tanpa adanya penerapan corporate 

governance yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, 

memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian, 

adalah suatu keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memakai semua 

ukuran terkait penerapan tata kelola perusahaan. 

Grassa (2013) juga menegaskan bahwa sejalan dengan pertumbuhan pesat 

keuangan syariah dan meningkatnya kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS) 

di seluruh dunia, sistem dan model tata kelola perusahaan mendapat perhatian besar 

dalam industri keuangan syariah. Perkembangan keuangan syariah secara global 

memunculkan masalah bagaimana pelaksanaan tata kelola perusahaan di lembaga 

keuangan syariah menjadi berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, serta 

bagaimana merancang model tata kelola yang sesuai bagi lembaga keuangan 

syariah. 

Tata kelola perusahaan pada bank syariah telah banyak mendapat perhatian 

dari praktisi pasar dan peneliti, serta menjadi lebih menarik lagi setelah terjadinya 

krisis keuangan global tahun 2007-2008. Menurut Grassa (2013), banyak studi 

memerlihatkan bahwa Islamic banks lebih tahan menghadapi pengaruh negatif dari 

krisis keuangan tahun 2007. Faktanya pada saat krisis, bank syariah lebih 

mendapatkan keuntungan, risiko lebih kecil dan memiliki kelebihan likuiditas yang 

lebih baik dari pada bank konvensional. 

Moore dan Craig (2008) mensinyalir bahwa awal tahun 1990 an, terjadi 

peningkatan aktivitas keuangan yang luar biasa di Amerika Serikat, Eropa Barat, 

Asia dan beberapa bagian dunia lainnya.  Merger dan akuisisi, internet, globalisasi 

dan munculnya perusahaan keuangan baru yang kompleks senantiasa terus merubah 

tatanan perekonomian dan tentunya perusahaan.  Selanjutnya Lukviarman (2004), 

melihat bahwa dengan semakin berkembangnya perusahaan, pemilik yang 
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sebelumnya merupakan own-manager harus menyerahkan pengelolaan kepada 

profesional. Kondisi ini menjadi pertimbangan semakin pentingnya sistem tata 

kelola perusahaan pada perusahaan moderen. 

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 yang menyebabkan perusahaan 

menjadi lebih mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dan mendapat 

bunga yang lebih rendah dari pada perusahaan yang tata kelola nya lebih buruk 

(Mishra dan Mohanty 2014). Selain mengembangkan sistem tata kelola perusahaan 

yang baik, menurut Carrel (2007), dunia bisnis harus mampu mengatasi perubahan-

perubahan dan mengambil keuntungan penuh dari sumber-sumber yang bersifat 

intangible untuk meningkatkan serta memperbaiki kinerja dan keuntungan 

kompetitif. 

Pertumbuhan ekonomi dunia khususnya sektor perbankan dan sektor 

keuangan yang sangat cepat memberi dampak bagi perubahan cara fikir manusia 

tentang tata kelola perusahaan dan pandangan mengenai kekayaan dan nilai 

perusahaan. Pengelolaan tata kelola menjadi terkait erat dengan risiko yang 

dihadapi sektor perbankan akibat kondisi bisnis yang sangat dinamis. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Arenas dan Lavanderos (2008) bahwa pada abad dua puluh satu, 

dunia mengalami perubahan drastis menyangkut bentuk kekayaan organisasi bisnis 

maupun kekayaan negara.  

Kondisi ini sejalan dengan pandangan pakar futuristik Amerika Serikat Alvin 

Toffler (1990) yang menyatakan bahwa the certain one now is uncertainty dan the 

constant one now is a rapid change dan menyatakan bahwa era industri baru telah 

datang, semua berdasarkan komputer, elektronik, informasi, bioteknologi dan yang 

mirip dengan itu, yang dia nyatakan sebagai new commanding heights dari ekonomi 

(Toffler dan Toffler 1990).  Modal dalam bentuk uang, fisik, properti serta fasilitas 

produksi bukan lagi merupakan faktor jangka panjang yang membedakan dan 

menghasilkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Banyak organisasi dan 

negara fokus kepada aset-aset yang bersifat intangible sebagai pembeda untuk 

memeroleh keuntungan kompetitif berkelanjutan bagi organisasi dan negara 

(Navarro dan Sanches 2010). 

Aset-aset perusahaan dalam bentuk aset tidak berwujud atau dikenal dengan 

istilah intellectual capital (IC) atau kapital intelektual (KI) mulai dikenal dalam 

terminologi korporasi pada tahun 1990 an. Periode ini merupakan periode 

maraknya proses merger dan akuisisi di Amerika Serikat. Pada saat itu, IC yang 

merupakan konsep bahasa akuntansi untuk aset tidak berwujud (intangible assets) 

dan good will, mulai menjadi pertimbangan bagi investor untuk menilai perusahaan 

dalam proses merger dan akuisisi. Istilah book value untuk menggambarkan nilai 

aset-aset berwujud (tangible assets) dalam suatu organisasi, dan market 

capitalization yang merupakan penjumlahan book value dengan aset-aset tidak 

berwujud (intangibles assets) dipergunakan secara luas dalam penilaian merjer dan 

akuisisi (Moore dan Craig 2008). 

Peran IC saat ini sangat penting sebagai penentu nilai suatu perusahaan. 

Menurut laporan Ocean Tomo (2016), dari 500 perusahaan internasional yang 

diperingkat oleh Standar and Poors (S&P) memperlihatkan bahwa komposisi 

keuangan perusahaan-perusahaan tersebut didominasi oleh intellectual capital 

yaitu sebesar 87% total nilai pasar perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai IC 
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sangat besar umumnya adalah perusahaan berbasis sumber daya (resource base 

company) seperti perusahaan ICT (information and communication technologies) 

dan perusahaan jasa keuangan (financial services).  

Dalam dua dekade terakhir pengaruh kapital intelektual bagi suatu 

perusahaan menjadi lebih penting lagi, hal tersebut terlihat dengan semakin 

berkembangnya industri financial technology (fintech) yang telah membuat 

perbankan harus merubah cara berbisnis. Kapital intelektual juga memperlihatkan 

bahwa aset suatu perusahaan saat ini tidak hanya tergantung kepada nilai aset yang 

berujud (tangible assets). Saat ini di dunia terjadi fenomena peningkatan nilai 

kapitalisasi pasar yang luar biasa dari perusahaan start up berbasis teknologi. 

Sebuah survei baru-baru ini tentang industri fintech menemukan bahwa 

perusahaan-perusahaan fintech telah mengumpulkan total $ 105 miliar dalam 

pendanaan dan nilai keseluruhan industri fintech sekarang mencapai $ 870 miliar. 

Investasi dalam fintech meningkat dua kali lipat antara tahun 2014 dan 2015. 

Sebagai perbandingan, bank terbesar AS, JP Morgan Chase, memiliki kapitalisasi 

pasar sebesar $ 240 miliar pada tahun 2014 (Magnuson 2017). Selain itu, Alibaba 

(perusahaan Cina) adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia (nilai pasar 

saham) dan bernilai US $ 168 miliar pada tahun 2015 (Nwogugu 2017).  

Fenomena peningkatan nilai kapitalisasi pasar (market cap) secara luar biasa 

juga terjadi di Indonesia. Salah satu perusahaan jasa transportasi on line yang baru 

berdiri awal tahun 2015 telah memiliki nilai kapitalisasi pasar Rp17 triliun pada 

tahun 2016, yang berarti lebih tinggi dari kapitalisasi pasar Garuda Indonesia 

sebesar Rp12,3 triliun (Russel 2016). Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa 

nilai suatu perusahaan (firm valuation) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

terkait dengan kondisi kapital intelektual yang bersifat intangible assets. 

Industri perbankan syariah di Indonesia akan menghadapi tantangan sangat 

besar terkait dengan cepatnya perubahan serta dinamika pasar regional dan global. 

Keterbatasan sumber daya dan lemahnya penerapan sistem tata kelola yang baik 

merupakan kendala utama perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing di 

pasar global. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bappenas (2015) yang 

menyatakan bahwa selain masalah permodalan, hambatan utama lambatnya 

perkembangan perbankan syariah adalah kurangnya dukungan pemerintah terhadap 

industri keuangan syariah, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, serta isu 

kapasitas di dalam industri keuangan syariah dalam hal variasi produk, persaingan 

harga, sistem IT, tingkat pelayanan dan distribusi (Bappenas 2015). Menghadapi 

situasi dan kondisi pasar yang dinamis, industri perbankan syariah di Indonesia 

harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi 

persaingan regional dan global. 

Penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat penting 

bagi industri perbankan untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan 

bisnis di era digital atau yang dikenal dengan financial technology (fintech). 

Lukviarman (2016) menyatakan, bahwa memasuki abad ke-21 pedoman dan 

prinsip implementasi atau praktik yang sehat (best practices) dalam bidang 

corporate governance akan menjadi lokomotif perkembangan usaha korporasi. 

Ginena dan Hamid (2015) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan berdasarkan 

prinsip Syariah yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan 

keyakinan dari pemangku kepentingan bank Syariah. Kepercayaan dan keyakinan 
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dari pemangku kepentingan akan berdampak langsung kepada stabilitas dan 

kapasitas Lembaga Keuangan syariah (LKS) sebagai perantara keuangan.  

Terkait dengan reformasi kondisi penerapan tata kelola perusahaan di 

Indonesia, Lukviarman (2016) menegaskan, bahwa reformasi CG di Indonesia 

jangan hanya mengadopsi model, sistem CG dan berpedoman pada best practice 

dari negara lain. Karena hal tersebut dapat memunculkan terjadinya konflik antara 

praktik CG hasil adopsi dengan seperangkat nilai yang sudah lama hidup dan 

berkembang di Indonesia karena adanya perbedaan budaya dan konteks lingkungan 

antara negara. Terlepas dari sistem governance yang dianut setiap negara, Shaw 

(2003) berpendapat bahwa pemahaman terhadap sistem tata kelola dan model tata 

kelola perusahaan merupakan hal yang krusial dalam operasional konsep 

governance. 

 

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan empirik 

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan luar biasa 

dalam dua dekade terakhir, dengan tingkat pertumbuhan aset di atas pertumbuhan 

aset bank konvensional. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia yang 

sangat cepat ternyata tidak diimbangi dengan kualitas kinerja. Hal tersebut terlihat 

dari munculnya beberapa permasalahan yang dihadapi perbankan Syariah. Pertama 

yaitu masalah kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang dikenal 

sebagai non-performing financing (NPF). Semakin tinggi rasio NPF mencerminkan 

semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank syariah. 

Dalam periode tahun 2014-2017, rasio kualitas pembiayaan yang disalurkan 

perbankan syariah lebih buruk dibandingkan perbankan konvensional. Berdasarkan 

data statistik perbankan (OJK 2018), rasio pembiayaan bermasalah perbankan 

syariah pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 4,27%, jauh di atas NPF perbankan 

nasional yang hanya sebesar 2,49%. Pada tahun 2017, NPF gross Bank Syariah 

sedikit membaik, yaitu turun menjadi 4,03%, namun tetap lebih tinggi dari pada 

NPF perbankan nasional sebesar 2,59 %.  

Kedua, perbankan syariah masih menghadapi tekanan oleh terbatasnya 

kemampuan menyalurkan dana yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan produktif 

dan konsumtif. Sebagian besar pembiayaan bank Syariah lebih banyak disalurkan 

ke sektor konsumtif dibandingkan sektor produktif. Rendahnya kemampuan 

intermediasi perbankan syariah terlihat dari terus menurunnya rasio financing 

deposit ratio (FDR) sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 yaitu masing-masing 

92,09%, 92,70%, 89,31% dan terus menurun pada tahun 2017 menjadi 85,86% 

(OJK 2018). 

Ketiga, dari sisi penghimpunan dana, kondisi perbankan syariah sebenarnya 

cukup likuid dengan dialihkannya pengelolaan dana haji ke perbankan syariah sejak 

tahun 2015. Namun keberhasilan bank syariah menghimpun dana ternyata menjadi 

beban bagi perbankan syariah, karena sebagian besar dana masyarakat yang 

dihimpun bersumber dari dana mahal. Perbankan syariah masih mengandalkan 

sumber dana mahal yang berasal dari deposito. Porsi dana yang berasal dari 

deposito perbankan syariah pada pada tahun 2016 mencapai 60,5%, disusul dana 

tabungan 28,1% dan giro 11,4% (OJK 2018). Masih rendahnya dana masyarakat 
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yang dihimpun bank syariah memperlihatkan rendahnya tingkat kepercayaan 

masyarakat dan investor untuk menempatkan dananya di perbankan syariah. 

Keempat, perbankan syariah memiliki tingkat efisiensi yang rendah, terlihat 

dari rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) yang menunjukkan 

kecenderungan meningkat. Biaya operasional yang tinggi menggambarkan 

tingginya cost of fund dan biaya operasional, serta akibat meningkatnya 

pencadangan pembiayaan bermasalah. BOPO perbankan syariah cenderung tinggi 

sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yaitu masing-masing 94,16%, 94,38%, 

93,62% dan walaupun masih tinggi namun membaik menjadi 89,62% pada tahun 

2017 (OJK 2018). 

Bank syariah juga menghadapi tantangan akibat lemahnya pengawasan pasar 

dan buruknya tata kelola yang mengakibatkan perbankan syariah mengalami 

peningkatan berbagai bentuk penyimpangan operasional berupa internal fraud dan 

terjadinya moral hazard terkait dengan tingginya pembiayaan bermasalah. Kondisi 

tersebut dapat dilihat pada laporan tahunan dan laporan penerapan tata kelola 

perusahaan, perbankan syariah mulai banyak menghadapi permasalahan hukum 

terkait internal fraud dan permasalahan operasional.  

Kinerja perbankan syariah yang secara umum lebih rendah dari perbankan 

konvensional memberi indikasi awal mengenai lemahnya sistem tata kelola 

perbankan syariah. Sebagai lembaga kepercayaan sebenarnya bank syariah harus 

dapat memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan tata kelola 

perusahaan yang baik dan sejalan dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku. 

Lemahnya sistem tata kelola bank syariah juga dinyatakan oleh Claessens (2006) 

yang menyebutkan bahwa lingkungan organisasi perbankan syariah sering dicirikan 

dengan kurangnya keterbukaan dan lemahnya pengawasan pasar bahkan lemah 

dalam hal pengawasan tata kelola.  

Tingkat persaingan yang tinggi ternyata turut berperan mendorong lemahnya 

penerapan tata kelola. Crane dan Matten (2010), menyatakan bahwa kondisi 

persaingan pasar bebas acapkali menimbulkan kreativitas korporasi yang tidak 

bermoral, tidak etikal dan perilaku rakus (greedy), sehingga memunculkan kecaman 

pada korporasi menyangkut masalah-masalah skandal korporasi, malpraktek 

korporasi, masalah hubungan ketenagakerjaan, korupsi, manipulasi laba korporasi, 

korporasi yang tidak bertanggung jawab atas masalah komunitas sosial di sekitar 

aktivitas operasi kerja korporasi serta perusakan dan pencemaran lingkungan hidup 

disekitar lokasi kerja korporasi.  

Secara khusus, penerapan tata kelola pada perbankan syariah di Indonesia 

mengacu kepada SE BI: No.12/13/DPbS/2010. Berdasarkan SE tersebut, perbankan 

syariah wajib melaporkan pelaksanaan tata kelola perusahaan kepada OJK minimal 

satu kali setahun secara self assessment. Namun, selain pelaporan tata kelola yang 

dilakukan hanya secara self assessment, regulasi yang ada tidak mengatur secara 

detil penerapan tata kelola bagi perbankan. Berbeda dengan Bank Sentral Malaysia 

(BNM) yang sejak tahun 2010 telah memiliki seperangkat aturan yang rinci dan 

lengkap dalam bentuk Sharia Governance Framework yang disebut SGF2010 

(Omar et al. 2014). Beberapa peraturan tata kelola bagi perbankan syariah perlu 

disempurnakan antara lain mengenai metoda penilaian self assessment yang 

menyebabkan hasil penilaian sangat subjektif. Lebih lanjut, aspek-aspek yang 

diukur menggunakan parameter yang sebagian besar bersifat kualitatif dan metoda 
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serta parameter penilaian tata kelola perusahaan bank syariah hampir sama dengan 

bank konvensional.  

Hal ini tidak sejalan dengan pandangan Grassa dan Matoussi (2014), yang 

menyatakan bawa tata kelola bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional 

karena lebih banyak pihak yang terlibat dalam skema tata kelola perusahaannya. 

Ginena dan Hamid (2015) menyatakan bahwa bank syariah harus memiliki model 

tata kelola yang lebih baik dari bank konvensional. Untuk memperkuat pelaksanaan 

tata kelola, Ginena dan Hamid (2015) mengembangkan model tata kelola bank 

syariah berdasarkan kepatuhan syariah (sharia compliance) melalui pengelolaan 

struktural lembaga internal dan eksternal.  

Sektor perdagangan dan khususnya sektor perbankan mengalami perubahan 

besar dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam hal pengaturan dan 

peraturan, perubahan teknologi dan juga faktor pasar terbuka atau globalisasi di 

pasar keuangan (Berger 2010). Perubahan ini secara dramatis telah merubah 

lingkungan persaingan di sektor perbankan. Menurut kajian Deloitte (2016), pasar 

global yang bergerak cepat serta digital disruption telah memaksa banyak 

perusahaan untuk berinovasi lebih cepat, melakukan penyesuaian produk dan jasa 

layanan serta menjadi lebih dekat dengan pelanggan. Hal ini telah mendorong 

munculnya perhatian dan pemikiran untuk melakukan desain ulang organisasi 

bisnis. Desain ulang model bisnis berarti mengharuskan perusahaan merubah 

sistem tata kelola dan sistem pengelolaan sumber daya.  

Meningkatnya persaingan membuat perbankan harus menggali dan 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjamin 

keberlangsungan dan keberhasilan usaha (Chen et al. 2014). Selanjutnya, 

Boekestein (2009) menyatakan bahwa bagi usaha yang menghadapi keterbatasan 

sumber daya yang bersifat fisik, intellectual capital (IC) menjadi hal yang sangat 

penting. Hal ini berarti perbankan syariah yang memiliki modal dalam bentuk 

finansial dan aset yang sifatnya terbatas, maka bank syariah harus mampu mencari 

sumber modal lainnya untuk meningkatkan nilai perusahaan bank syariah. 

Seperti diketahui bahwa saat ini industri perbankan syariah di Indonesia 

mengalami keterbatasan sumber daya fisik berupa modal dana, infrastruktur dan 

teknologi. Dengan keterbatasan tersebut, industri perbankan syariah harus mampu 

meningkatkan kompetensi dan inovasi, untuk selanjutnya mengoptimalkan sumber 

daya non fisik lainnya dalam upaya mempercepat pertumbuhan, dan 

mengembangkan produk serta meningkatkan layanan yang baik kepada nasabah. 

Namun, pengelolaan IC di Indonesia ternyata belum menjadi perhatian yang 

penting. Hal tersebut tercermin dari pengamatan yang dilakukan terhadap laporan 

tahunan perbankan sepuluh tahun terakhir, tidak satu bank pun (Bank Konvensional 

dan Bank Syariah) yang mencantumkan kata kapital intelektual atau pun 

intellectual capital pada laporan tahunannya. Kata-kata yang muncul adalah human 

capital, SDM (Sumber Daya Manusia), dan human resources. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa kapital intelektual belum dikenal pada industri perbankan.  

Pengelolaan perbankan syariah seharusnya lebih memperhatikan pengelolaan 

kapital intelektual, khususnya mengenai pengelolaan dan pengembangan sumber 

daya manusia (SDM). Menurut Fahmi et al. (2014), terjadi ketimpangan antara 

suplai tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja perbankan syariah. Kebutuhan SDM 

syariah pertahun mencapai 11.000 personil, sedangkan suplai SDM syariah hanya 

3.750 orang per tahun. Wang (2008), mengemukakan bahwa human capital yang 
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diwakili oleh pegawai tidak hanya memiliki elemen tradisional yaitu knowledge, 

skill dan attitude (KSA), tetapi harus juga memiliki visi kepemimpinan, 

keterbukaan pandangan dan kemampuan membuat model bisnis yang sukses. 

 

Permasalahan teoritik 

Penelitian dan praktek mengenai tata kelola perusahaan, secara tradisional 

lebih fokus kepada tanggung jawab tata kelola keuangan dan modal secara fisik dari 

perusahaan. Menurut Earnest dan Sofian (2013), sangat penting untuk memastikan 

bahwa tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan adalah sebagai mandat. 

Sudah tidak terbantahkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan efektif pada 

akhirnya akan memperbaiki kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. 

Berbagai penelitian CG di banyak negara, pada umumnya mengadopsi 

pendekatan teori keagenan (the agency theory), dengan memberi penekanan utama 

kepada berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik kepentingan dari problema 

keagenan. Penekanan terhadap penggunaan pendekatan teori keagenan 

memunculkan fenomena shareholders-centric yang tergambar dari berbagai 

definisi dan pedoman CG yang dikeluarkan oleh berbagai institusi (Lukviarman 

2016). Kajian dan penelitian terkait CG pada perbankan syariah umumnya masih 

mengacu kepada tema-tema penelitian yang dilakukan kepada perbankan 

konvensional. 

Penelitian dengan menggunakan teori keagenan juga banyak dilakukan oleh 

peneliti di Indonesia. Lukviarman (2016) menyatakan bahwa berbagai penelitian 

CG di Indonesia didominasi oleh: (a) penggunaan teori keagenan (the agency 

theory), (b) metodologi kuantitatif (quantitative methodology), (c) melalui 

pendekatan positivistic (positivist approach), dan (d) dilakukan pada sektor dan 

konten terkait dengan perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal. Brennan 

dan Solomon (2008) memberikan catatan bahwa bidang akuntansi merupakan area 

yang lebih fokus kepada isu tersebut melalui cakupan riset yang semakin luas di 

bidang transparansi dengan menggunakan pendekatan stakeholder inclusivity. 

Misalnya penelitian terkait aspek tanggung jawab sosial tentang transparansi 

melalui penelitian yang berhubungan dengan social, environmental and 

sustainability reporting and assurance. 

Menurut Lukviarman (2016), pada beberapa waktu terakhir ruang lingkup CG 

semakin luas dengan terjadinya perubahan pendekatan, dari sebelumnya 

menggunakan pendekatan tradisional shareholder centric menuju pendekatan yang 

lebih luas yaitu menggunakan pendekatan stakeholder oriented. Selanjutnya 

Lukviarman (2016) menyatakan bahwa berbagai penelitian mutakhir mengenai CG 

telah menggunakan enlightened shareholder theory serta stakeholder theory. 

Pendekatan ini telah mengakomodasi kebutuhan untuk menjangkau kepentingan 

pihak yang lebih luas sehingga semakin memperkaya cakupan riset bidang CG.  

Bagi lembaga keuangan syariah, isu CG bukanlah hal yang asing. Islam 

sebagai jalan hidup dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat al Quran yang 

menyampaikan mengenai etika yang baik, moral yang kuat, integritas yang teguh 

dan kejujuran sebagai nilai tertinggi serta perilaku etika yang tinggi yang harus 

terpadu dan melekat dalam setiap muslim (Lev 2003). Sebagai organisasi yang 

diatur oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam al Quran, lembaga keuangan 

syariah (LKS) harus secara ketat memperhatikan dan memenuhi kewajibannya 

sebagaimana ditentukan oleh hukum syariah Islam (Dusuki 2006). 
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Menurut Ibrahim (2006) dalam sudut pandang dunia Islam (Islamic 

worldview) telah ditunjukkan bahwa bagi seorang Muslim tidak ada pemisahan 

antara aktivitas sehari-hari dengan aktivitas religius. Semua aktivitas manusia harus 

berdasarkan dan sejalan dengan perintah Allah SWT. Jadi merupakan realita yang 

paradoks bahwa perbankan syariah yang melakukan praktek perbankan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, justru di Indonesia memiliki kinerja 

lebih buruk dari pada bank konvensional. Perbankan syariah mengalami 

permasalahan dengan semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah, tingkat 

efisiensi yang rendah, sulitnya akses masyarakat menggunakan jasa perbankan 

syariah dan munculnya kasus-kasus internal fraud dan penyimpangan prosedur 

yang dilakukan oleh pegawai bank syariah. 

Kajian dan penelitian mengenai kapital intelektual sendiri masih relatif baru, 

namun telah mendapat perhatian cukup besar dari para ahli di berbagai disiplin ilmu 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan/knowledge-based 

economy (Stahle dan Bounfour 2008). Hal ini sejalan dengan cepatnya perubahan 

ekonomi dunia dan telah bergesernya industrial economy ke knowledge-driven 

economy, ekonomi menjadi lebih dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan 

mengembangkan dan memelihara keunggulan kompetitif berdasarkan elemen-

elemen yang tidak berwujud (Meritum 2002). 

Konsep intellectual capital adalah sangat kompleks dan beraneka ragam, 

sehingga banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi IC, elemen, serta 

struktur IC yang berperan dalam organisasi. Beberapa peneliti mendefinisikan IC 

sebagai sumber daya (resource), beberapa peneliti lain percaya bahwa IC adalah 

sumber daya tidak berwujud (intangible assets), tetapi beberapa peneliti melihat IC 

sebagai pengetahuan (Lapina 2016). Walaupun terdapat beberapa perbedaan 

pandangan terhadap komponen yang menyusun IC, tetapi secara dasar 

pemikirannya adalah sama. Menurut Meritum (2002), struktur IC yang paling 

umum dan disepakati banyak ahli memiliki tiga elemen utama yaitu human capital 

(HC), structure capital (SC) dan relational capital (RC). IC telah muncul sebagai 

konsep payung yang mencakup seluruh gambaran aset tidak berwujud, yaitu human, 

relational dan structural (Carlucci dan Lerro 2010). Dalam khasanah ilmu ekonomi 

dan manajemen terdapat perbedaan definisi dari kapital intelektual, namun tidak 

diragukan lagi dan semua sepakat bahwa kapital intelektual adalah aset tidak 

berwujud (Huang et al. 2010). 

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor usaha yang pengelolaannya 

sangat regulated sehingga membutuhkan SDI berkualitas dalam operasional 

usahanya. Menurut Watkins (2000), sektor perbankan cenderung memiliki 

kesamaan produk dan jasa, sehingga sangat mudah untuk ditiru oleh bank pesaing 

dan bank tidak memiliki perlindungan yang memadai atas hak cipta. Hal tersebut 

menjadikan pengelolaan modal intelektual dan aset-aset tidak berwujud menjadi 

sangat penting untuk dikembangkan sebagai dasar menciptakan keunggulan 

kompetitif bagi suatu bank (Chen et al. 2014). 

Penelitian mengenai kapital intelektual di Indonesia sangat menantang karena 

perkembangannya masih sangat baru yaitu mulai berkembang awal tahun 2005 

(Ulum 2013), namun penelitiannya masih terbatas pada tataran akademik.  Berbeda 

dengan di Indonesia, penelitian mengenai IC di industri perbankan di luar negeri 

sudah banyak dilakukan dengan metodologi yang lebih bervariasi. Menurut Firer 

dan William (2003) aspek kapital intelektual dari sektor industri perbankan adalah 
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salah satu industri yang banyak diteliti, karena industri perbankan merupakan IC 

intencive industry sector. Selain itu, aspek intelektual secara keseluruhan karyawan 

sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya 

(Kubo dan Saka 2002).  

Andriessen (2004) menyampaikan bahwa tersedia banyak metode untuk 

mengukur nilai sumber daya tidak berwujud. Menurut Santoso (2011), minimal 

dapat ditemukan 25 metoda pengukuran IC pada banyak literatur. Metoda-metoda 

ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai variasi permasalahan. Model yang 

juga cukup banyak diaplikasikan selain VAIC™ (Value Added Intellectual 

Coefficient) yang dikembangkan oleh Pulic yaitu adalah Skandia Navigator, 

Intangible Assets Monitor, Value Explorer, dan lain-lain.  

Untuk mengatasi adanya kesenjangan antara penerapan prinsip-prinsip 

ekonomi syariah secara konseptual dengan realita yang merupakan harapan pelaku 

dan praktisi bisnis perbankan syariah, perlu dikembangkan penguatan model dan 

sistem tata kelola perusahaan berbasis kapital intelektual dengan menggunakan 

keunikan prinsip syariah. Menurut Lukviarman (2016), perkembangan penelitian 

ke arah metodologi yang tidak mainstream semakin memperkaya cakupan riset 

bidang CG. Pengayaan pendekatan penelitian diharapkan mampu mendorong 

mengembangkan dan melakukan eksperimen melalui penggunaan metodologi baru, 

serta mengembangkan cakupan penelitian. Secara keseluruhan, hal tersebut 

ditujukan agar peneliti dapat menemukan sudut pandang baru dalam memahami 

fenomena CG. 

Perbankan syariah akan sulit bersaing dengan perbankan lokal maupun 

regional yang terus cepat berubah tanpa memiliki sistem tata kelola perusahaan 

yang baik. Oleh karena itu kompetensi utama dari perusahaan di era knowledge-

based economy, selain harus mengimplementasikan tata kelola yang baik, 

perusahaan harus mampu mengelola IC yang mereka miliki (Garanina 2016). 

Grassa (2013) menegaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, banyak negara 

telah mengembangkan kerangka kerja tata kelola syariah yang komprehensif untuk 

menanggapi kebutuhan Lembaga Keuangan syariah (LKS). Hal ini menunjukkan 

bahwa karena tidak adanya konsep kerangka kerja tata kelola yang sesuai, maka 

setiap negara membuat aturan mengenai kerangka kerja tata kelola syariah sesuai 

dengan kebutuhan dan pengalaman masing-masing negara. Selanjutnya Grassa 

(2013) menyatakan bahwa sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan secara 

global yang sangat cepat, pengawas keuangan syariah menghadapi banyak 

permasalahan dan tantangan baru. Dengan demikian, pengembangkan model 

kerangka kerja tata kelola oleh Lembaga Keuangan Syariah kelihatannya saat ini 

sangat dibutuhkan dari pada waktu sebelumnya. 

Mengingat tidak banyak penelitian yang membahas hal ini dan untuk mengisi 

kekurangan literatur tentang tata kelola perusahaan dalam bidang keuangan dan 

perbankan syariah, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis penerapan 

sistem dan model tata kelola pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil akhir 

proses analisis dan sintesis penelitian akan menghasilkan satu model tata kelola 

berbasis kapital intelektual yang sesuai dengan karakteristik dan situasional 

problematika perbankan syariah di Indonesia.  

Model yang dibangun pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistem 

yaitu soft system methodology (SSM) untuk menjelaskan kerangka interaksi yang 

kompleks dan dinamis antara tata kelola perusahaan dengan elemen-elemen IC 
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perbankan syariah. Model penguatan tata kelola perusahaan berbasis kapital 

intelektual diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perbankan syariah karena 

mengacu dan disesuaikan dengan karakteristik, kondisi serta keunikan perbankan 

syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Andriessen (2001), bahwa 

pada era knowledge-base economy telah diidentifikasi bahwa keberhasilan suatu 

perusahaan tergantung kepada kemampuan perusahaan untuk menciptakan 

keunikan aset tidak berwujud dan mengkonversi nya menjadi bernilai. 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan rumusan masalah perihal 

model tata kelola perusahaan dan kondisi kapital intelektual pada bank syariah di 

Indonesia, maka dikembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik dan tipologi penerapan tata kelola perusahaan serta 

kondisi kapital intelektual perbankan syariah di Indonesia saat ini? 

2. Bagaimana situasi problematika model penerapan tata kelola perusahaan dan 

kondisi kapital intelektual perbankan syariah di Indonesia saat ini? 

3. Bagaimana model tata kelola perusahaan dikembangkan untuk meningkatkan 

kepatuhan terhadap pelaksanaan tata kelola yang baik di perbankan syariah? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, uraian, identifikasi, perumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

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. 

3. Merancang bangun model tata kelola perusahaan berbasis kapital intelektual 

yang sesuai dengan karakteristik dan situasi problematika perbankan syariah di 

Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Model tata kelola perusahaan berbasis pengelolaan kapital intelektual (IC) 

yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan bank syariah akan memberi manfaat 

besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Model tata kelola ini 

sesuai dengan situasi dan kondisi pasar industri keuangan syariah yang sangat 

kompetitif, selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan pangsa pasar 

melalui peningkatan keunggulan bersaing yang berkelanjutan (sustainable 

competitive advantages). Penelitian ini memberi kontribusi dan manfaat kepada 

seluruh stakeholders industri perbankan syariah, antara lain: 
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a. Regulator;  

Model tata kelola berbasis kapital intelektual yang dibangun dapat digunakan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang 

kewenangan untuk menyempurnakan model penilaian penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik bagi bank syariah dan bank konvensional. Model tata kelola 

perbankan syariah di Indonesia harus mengacu kepada standar praktik tata kelola 

yang berlaku secara Internasional. Model yang dibangun sekaligus akan 

menyelesaikan permasalahan pengembangan SDM melalui pengembangan IC. 

Pengembangan tata kelola berbasis IC membuat pelaksanaan tata kelola di bank 

syariah menjadi komprehensif sehingga yang dapat meningkatkan kepercayaan 

pasar kepada perbankan syariah. 

b. Industri perbankan syariah; 

Model tata kelola perusahaan yang baik berbasis pengelolaan IC sangat 

relevan dengan pengelolaan bisnis pada kondisi saat ini, khususnya untuk membuat 

strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan di pasar global. Sudah terbukti, 

bahwa IC sangat penting dalam dunia bisnis karena komponen-komponen IC secara 

positif berpengaruh terhadap kinerja bisnis (Makki et al. 2009), studi yang 

dilakukan di seluruh dunia juga menunjukkan bahwa IC memberi pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan (Santoso 2011). 

c. Praktisi dan pelaku di industri perbankan syariah; 

Pemimpin akan mendapat manfaat karena organisasi keuangan perusahaan 

akan menjadi kuat, dapat meningkatkan kinerja bisnis, dapat menguatkan loyalitas 

nasabah dan memperbaiki hubungan sosial kemasyarakatan (Green 2007). Studi ini 

dapat dimanfaatkan oleh pemimpin perusahaan seperti Direksi, Komisaris dan 

pejabat eksekutif perbankan syariah untuk membuat strategi bisnis yang sejalan 

dengan pengembangan kinerja bisnis dan daya saing perbankan syariah. 

d. Akademisi; 

Studi ini dapat digunakan sebagai literatur, menambah khasanah keilmuan 

bagi akademisi dan mengisi ruang kosong akibat kurangnya literatur yang 

membahas permasalahan penerapan tata kelola perusahaan dan pengelolaan IC di 

Indonesia, khususnya di industri perbankan syariah. Bagi akademisi, studi ini 

bermanfaat karena memberi data dan fakta berdasarkan persepsi pelaku bisnis 

perbankan syariah. Dengan demikian dapat digunakan sebagai pembanding dengan 

teori-teori tata kelola perusahaan dan pengelolaan IC yang sudah ada. 

e. Praktisi SDM 

Di era knowledge-base economy, peran praktisi SDM menjadi sangat penting. 

Hasil studi ini dapat digunakan oleh praktisi SDM untuk lebih tepat dalam 

memetakan permasalahan terkait dengan komponen-komponen IC. Hasil pemetaan 

dapat digunakan untuk menetapkan strategi pengembangan human capital yang 

sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 

Pengembangan IC dengan menggunakan sistem tata kelola yang baik akan 

meningkatkan kualitas SDM perbankan syariah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai bank syariah. 
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Kebaruan Penelitian 

 

Penelitian ini memberi kontribusi kebaruan berupa model kerangka kerja 

(framework model) penerapan tata kelola perusahaan berbasis kapital intelektual. 

Rancang bangun model yang dikembangkan merupakan model kerangka kerja tata 

kelola syariah (sharia governance framework) yang disebut iB-GF™ (Islamic 

Bank-Governance Framework). Rancang bangun model kerangka kerja penerapan 

tata kelola perusahaan berbasis kapital intelektual merupakan hasil analisis 

situasional dengan model ontologi menggunakan soft system methodology (SSM). 

Model tata kelola iB-GF™ dibangun dengan menggunakan pendekatan good 

personal governance (GPC) dan pengembangan aspek kapital intelektual 

perbankan syariah. Hal ini merupakan pendekatan baru dalam model kerangka kerja 

implementasi tata kelola untuk mencapai good corporate governance (GCG) yang 

berkelanjutan di perbankan syariah.  

Kebaruan selanjutnya adalah penelitian ini membangun tipologi bank umum 

syariah berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan dan kondisi kapital 

intelektual. Tipologi bank umum syariah yang dibangun disebut dengan iB-ASQ™ 

(Islamic Bank-Agency Structure Quadrant). Tipologi bank umum syariah yang 

dibangun (iB-ASQ™) pada penelitian ini menggunakan perspektif dan pendekatan 

sosiologi (social science) dengan menggunakan pendekatan perilaku dari perspektif 

strukturasi dualitas giddens yaitu hubungan dualitas antara agency (pelaku) dan 

structure (struktur). 

Kebaruan lain penelitian ini adalah didapatkannya gambaran lengkap (rich 

picture) situasi problematika terkini dari penerapan tata kelola dan kondisi kapital 

intelektual perbankan syariah di Indonesia. Analisis situasional memberi gambaran 

lima permasalahan penting di industri perbankan syariah saat ini, yaitu: (1) industri 

perbankan syariah membutuhkan model kerangka kerja tata kelola yang 

komprehensif (sharia governance framework); (2) perbankan syariah perlu 

meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan kapital intelektual; (3) 

perbankan syariah perlu melakukan penguatan tugas pokok dan fungsi Dewan 

Pengawas Syariah; (4) perbankan syariah harus meningkatkan aktivitas corporate 

social responsibility (CSR), dan (5) moral dan etik mutlak digunakan sebagai 

prakondisi implementasi iB-SGF™. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Sejarah dan Perkembangan Tata Kelola Perusahaan  

Isu terkait tata kelola perusahaan atau corporate governance (CG) dalam 

beberapa dekade terakhir mendapat perhatian yang semakin meningkat dari 

berbagai kalangan, baik perhatian mengenai konseptual maupun praktikal tata 

kelola perusahaan (Lukviarman 2016). Praktik tata kelola perusahaan yang baik 

memiliki peran strategis bagi setiap organisasi untuk menghadapi tantangan yang 

muncul akibat persaingan dan perubahan bisnis yang sangat cepat. Menurut Daniri 

(2014), konsep Good Corporate Governance (GCG) ditempatkan pada posisi 

strategis karena: (i) GCG merupakan salah satu kunci sukses bagi perusahaan untuk 
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