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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Formulasi sistem penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan  

nilai, tujuan, peran dan karakteristik bank syariah masih dalam pencarian 

bentuk yang ideal. Tidak banyak penelitian multidisipliner yang 

menghasilkan formula sistem penilaian kinerja bank syariah yang terintegrasi 

dan terinterkoneksi dengan syariah sebagai sebuah pendekatan.1 Padahal, 

kemunculan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk 

bank syariah sebagai ujung tombaknya, dibentuk oleh norma, nilai, dan 

prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Oleh karenanya, penilaian kinerja bank 

syariah dengan model yang tepat sangat penting, agar kinerja bank syariah 

tetap berada di jalur rel yang sesuai dengan tujuan awal, peran dan 

karakteristiknya.  

Bank syariah memiliki karakteristik dan fungsi yang unik dan 

berbeda dari bank konvensional. Bank syariah, di samping memiliki fungsi 

bisnis, juga memiliki fungsi sosial yang harus dijalankan. Oleh karena itu, 

evaluasi dan penilaian kinerja bank syariah juga harus dilakukan secara 

komprehensif sesuai dengan perannya, yaitu pencapaian kinerja bisnis 

(finansial) sekaligus kinerja sosialnya.2 Namun sayangnya, penilaian kinerja 

                                                 
1 Beberapa peneliti telah mencoba merumuskan model penilaian kinerja dengan pendekatan 
syariah, seperti Hameed, et al. dengan Indeks Keislaman, Triyuwono dengan konsep ANGELS, 
Bedoui dan Mansour serta Mustafa Omar Mohammed, et al. dengan pendekatan maqa>s}id. Lihat 
Shahul Hameed, Ade Wirma, Bakhtiar Ar Razi, M Nazli bin Mohamed Nor & Sigit Pramono, 
“Alternative Disclosure & Performance for Islamic Bank’s,” Proceeding of The Second 
Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age. Dahran, 
Saud Arabia, 2004; Iwan Triyuwono,  “ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) 
Bank Syariah,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No. 1 (2011); Houssemeddine Bedoui 
dan Walid Mansour, “Islamic Banks Performance and Maqa>s}id Shari>‘ah,” Makalah 
dipresentasikan pada  the 9th Asia-Pacific Economic Association Conference, pada 27-28 Juli 2013 
di Osaka-Jepang; Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib, “The 
Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqa>s}id Framework,” makalah 
disampaikan pada the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) di Putra Jaya 
Marroitt, 25 Juni 2008; Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam, 
“Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqa>s}id-Based Model,” Intellectual 
Discourse, Vol. 23, Special Issue (2015). 
2 Menurut Sucipto, kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 
mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara, 
kinerja sosial sering diistilahkan dengan Corporate Social Performance (CSP). CSP merupakan 
kelanjutan dan pelaksanaan dari CSR. Kinerja sosial didefinisikan sebagai konfigurasi prinsip-
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sosial bank syariah belum mendapatkan perhatian yang memadai. Penilaian 

kinerja bank syariah selama ini lebih cenderung untuk menilai kinerja bisnis. 

Padahal kinerja bisnis dan kinerja sosial merupakan bagian integral yang 

berjalan beriringan, karena bank syariah didirikan dan dikembangkan dalam 

rangka memenuhi dua fungsi tersebut. Pemenuhan dua fungsi inilah yang 

juga menjadi karakteristik unik bank syariah, dibandingkan dengan bank 

konvensional. 

Banyak peneliti telah mengkaji penilaian kinerja bank syariah. 

Namun, sebagian besar  penelitian tersebut menggunakan standar penilaian 

kinerja finansial yang diadaptasi dan diduplikasi dari bank konvensional, 

seperti CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, 

Sensitivity to Market Risk), RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance,  Earnings, Capital), dan EVA (Economic Value Added).3 

Konsekwensinya, penilaian kinerja tersebut berdasarkan benchmark bank 

konvensional dan belum menunjukkan kinerja bank syariah sebenarnya 

sebagai subsistem dari ekonomi Islam. Di samping itu, penilaian kinerja bank 

syariah yang menduplikasi penilaian kinerja bank konvensional tentu tidaklah 

tepat, karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.  

                                                                                                                                      
prinsip tanggung jawab sosial, proses respons sosial, dan hasil yang dapat diamati dari organisasi 
bisnis yang berkaitan dengan pemangku kepentingan dan hubungan sosialnya. Lihat Sucipto, 
Penilaian Kinerja Keuangan (Medan: FE Universitas Sumatera Utara, 2003), 34; Saipullah Hasan 
dan Devy Andriany, Pengantar CSR: Sejarah, Pengertian, dan Praksis (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015), 51.  
3 Beberapa penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh Rosly dan Abu Bakar, Abdullah, et al., 
Usman, Kouser, Ahsan dan beberapa penelitian lainnya. Lihat Saiful Azhar Rosly & Mohd Afandi 
Abu Bakar, “Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia,” International Journal 
of Social Economics, Vol. 30, No. 12 (2003); Fikriyah Abdullah & Taufiq Hasan, “Investigation of 
Performance of Malaysia Islamic Unit Trust Fund Comparation with Conventional Unit Trust 
Funds,” Managerial Finance, Vol. 33, No. 2 (2007); Abid Usman & Muhammad Khasif Khan,  
“Evaluating the Financial Performance of Islamic  and Conventional Bank of Pakistan: a 
Comparative Analysis,” International Journal of Business & Social Science, Vol. 3, No. 7 (April 
2012); Rehana Kouser & Irum Saba “Gauging the Financial Performance of  Banking Sector 
Using CAMEL Model: Comparison of Conventional Bank, Mixed and Pure Islamic Bank in 
Pakistan,” International Research Journal of  Finance and Economics, Issues 82 (2012); 
Mohammad Kamrul Ahsan, “Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on 
Selected Islamic Banks in Bangladesh,” Asian Business Review, Vol. 6, No. 1, Issue 13 (2016). 
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Beberapa akademisi menyampaikan kritik tentang duplikasi 

penilaian kinerja bank syariah dari bank konvensional.4 Salah satu kritik 

tersebut dilontarkan oleh el-Gamal. Dia melihat bahwa bank syariah sering 

hanya berusaha mereplikasi bank konvensional, sehingga melupakan 

landasan paradigma dan tujuan awalnya.5 Kritik senada disampaikan oleh 

Chapra. Menurutnya, meskipun bank syariah telah menarik antusiasme dan 

dukungan masyarakat yang besar, keberadaannya juga tidak lepas dari 

sasaran kritik. Salah satu kritik tersebut adalah ketidakmampuan bank-bank 

syariah menghindari jebakan bank-bank konvensional.6 

Pada dasarnya, landasan filosofis sistem perbankan syariah dapat 

dipahami sepenuhnya dari tujuan umum sistem ekonomi Islam. Para tokoh 

ekonomi Islam menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan bagian 

penting (subsistem) dari sistem ekonomi Islam yang memperjuangkan 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan diturunkannya 

syariah (maqa>s }id al-shari >‘ah). Dengan kata lain, mewujudkan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat (fala>h}) melalui suatu tata kehidupan yang baik (h}aya>h 

t }ayyibah) merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syari’at Islam 

(mas }a>lih} al-‘iba>d).7  

Dari prinsip dan tujuan di atas, bank syariah memang memiliki 

karakteristik peran yang berbeda dibandingkan bank konvensional. Ia tidak 

hanya sebagai organisasi bisnis yang berorientasi laba (profit oriented), tetapi 

juga memiliki peran sosial-ekonomi untuk menciptakan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (stakeholders).8 Para tokoh ekonomi Islam, seperti 

                                                 
4 Baca lebih lanjut Mustafa Omar Mohamed, et al., “Measuring the Performance”, 404. 
5 Mahmoud A. El-Gamal, Islamic Finance: Law, Economics and Practice (New York: Cambridge 
University Press, 2006), 163. 
6 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 232. 
7 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 
2009), 1-56. 
8 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development (Islamabad: the International Institute of 
Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993), 3-6; Asyraf Wajdi Dusuki, “Understanding 
the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders’ Perspectives,” International Journal 
of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 1, no. 2 (Juni, 2008), 133; Iqbal 
dan Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, 8-15; Bank Indonesia (Biro Perbankan Syariah), Cetak 
Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: BI, 2002); Paul S. Mills dan John R. 
Presley, Islamic Finance: Theory and Practice (London: Macmillan Press Ltd., 1999), 5-6; 
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Sadr, Naqvi, dan Mannan juga menegaskan hal yang sama. Bank syariah 

tidak semata bertujuan menghasilkan laba, namun juga memiliki tanggung 

jawab untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.9  

Peran dan tanggung jawab sosial bank syariah dalam lingkungan 

sosial masyarakat merupakan bagian integral dari bisnis yang dijalankan oleh 

bank syariah sebagai sebuah institusi bisnis yang menyediakan layanan jasa 

keuangan. Hal ini sesuai landasan filosofi dan tujuan bank syariah itu sendiri. 

Artinya, bank syariah memiliki kewajiban yang mengikat untuk mewujudkan 

peran sosial di lingkungan bisnisnya, di samping menjalankan fungsi 

utamanya sebagai lembaga bisnis. 

Di Indonesia, regulasi terkait sistem penilaian kinerja bank syariah, 

sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri, diatur melalui Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) dengan Metode CAMELS. Metode CAMELS adalah 

penilaian kinerja atau kesehatan bank syariah terhadap 6 faktor penilaian, 

yaitu Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to 

Market Risk.10 Sementara saat ini, regulasi sistem penilaian kinerja bank 

syariah diatur oleh Peraturan OJK (POJK).  

Secara umum, faktor-faktor yang ada di dalam CAMELS maupun 

RGEC  lebih banyak menekankan pada aspek keuangan. Aspek non keuangan 

memiliki porsi yang sangat kecil, seperti faktor manajemen atau tata kelola 

(GCG). Aspek keuangan tersebut tidak lain mengerucut pada aspek profit 

(keuntungan). Menurut Triyuwono, aspek penilaian kesehatan bank syariah 

pada dasarnya ditetapkan agar aspek keuangan tetap terjaga keamanannya dan 

bahkan dengan ketetapan yang ada diharapkan tetap meningkat dari waktu ke 

                                                                                                                                      
Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP 
YKPN, 2005), 15-17; Feisal Khan,  “How ‘Islamic’ is Islamic Banking?, Journal of Economic 
Behavior and Organization. Vol. 76, 2010, 805-820.  
9 Muhammad Baqr Sadr, An Introduction to Principles of Islamic Banking (Tehran: Bunyad 
Be’thet, 1982); Syed Nawab Heider Naqvi, Perspective on Morality and Human Well-Being: A 
Contribution to Islamic Economics (Leicester: The Islamic Foundation, 2003); M. Abdul Mannan, 
Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 20-23. 
10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. 
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waktu.11 Memang, faktor-faktor dalam regulasi penilaian kesehatan bank 

syariah menjadi dasar bagi terjaminnya eksistensi dan keberlanjutan sebuah 

bank. Eksistensi dan dan keberlanjutan sebuah bank tersebut dapat dijamin 

jika bank dalam operasinya mendapatkan profit dan secara sederhana 

sebenarnya profit tersebut diperuntukkan bagi shareholders. 

Penilaian kinerja bank syariah yang berorientasi pada aspek 

keuangan dan profit untuk kepentingan shareholders sama sekali tidak salah. 

Tentu saja ini dalam konteks dasar nilai yang terkandung dalam sistem 

ekonomi modern. Namun, menurut Triyuwono, jika dipandang dari sudut 

pandang etika syariah, maka penilaian kinerja bank syariah yang hanya 

berorientasi pada aspek keuangan dan profit akan terlihat sangat parsial dan 

temporer. Padahal, dalam konteks etika syariah, realitas sosial (termasuk di 

dalamnya realitas bisnis perbankan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari seluruh sistem sosial dan agama.12 Di samping penilaian kinerja 

finansial, penilaian kinerja sosial bank syariah sebagai refleksi peran sosial 

harus juga dilakukan. 

Keterkaitan bank syariah dengan agama selaras dengan teori 

konstruksi sosial dalam sosiologi agama. Menurut Berger, agama merupakan 

realitas sosial. Agama memiliki peran strategis dalam membangun realitas 

sosial.13 Bank syariah merupakan realitas sosial yang kehadirannya tidak bisa 

dilepaskan dari agama. Kemunculan bank syariah memang berlandaskan 

paradigma Islam. Oleh karena itu, penilaian kinerja bank syariah sebagai 

realitas sosial melalui pendekatan agama dengan maqa>s }id al-shari >‘ah sebagai 

refleksinya perlu untuk dilakukan. 

Saat ini, perkembangan maqa>s }id al-shari>‘ah berada pada fase 

perkembangan metodologis. Fase ini dipelopori oleh hadirnya Ibn ‘A<shu>r 

yang sangat fenomenal dan diposisikan sebagai pilar ketiga dalam peta 

                                                 
11 Triyuwono, “ANGELS”, 3. 
12 Ibid., 4-5. 
13 Peter L. Berger, Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial (Jakarta: LP3ES, 1991), 35; Moh 
Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan 
Kalijaga, 2008), 20-21. 



6 
 

perkembangan maqa>s }id al-shari >‘ah. Setelah itu, bermunculan beberapa tokoh 

maqa>s }id kontemporer yang berupaya mengembangkan maqa>s }id al-shari >‘ah 

dari sebuah konsep menjadi sebuah pendekatan dalam menjawab 

problematika kontemporer. Namun, lima unsur utama maqa>s }id yang telah 

dikembangkan oleh al-Ghaza>li> seakan menjadi harga mati yang tetap 

bertahan. Meskipun bukan berarti para tokoh maqa>s }id pada fase ini tidak 

memiliki peran sama sekali.   

Sementara, ‘Abd al-Maji>d al-Najja>r,14 seorang ulama kelahiran 

Tunisia, menawarkan konsep maqa>s }id dengan tawaran yang agak berbeda. 

Al-Najja>r mengembangkan maqa>s }id al-shari>‘ah dengan berpijak pada 

bidang-bidang kehidupan manusia. Al-Najja>r berupaya mendialogkan dan 

merelasikan teks dengan konteks kehidupan manusia. Dengan bertolak dari 

konsep maqa>s }id al-shari >‘ah yang telah berkembang sebelumnya dan 

mempertimbangkan persoalan yang berkembang dalam berbagai dimensi 

kehidupan manusia, al-Najja>r mengembangkan unsur-unsur penting dalam 

maqa>s }id al-shari>‘ah. Al-Najja>r berpendapat bahwa syariah diturunkan untuk 

kepentingan manusia. Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi keniscayaan 

bahwa maqa>s }id al-shari>‘ah berorientasi secara general pada komprehensifitas 

dimensi kehidupan manusia.15  

Menurut al-Najja>r, dimensi al-maqa>s }id al-d}aru>riyyah yang lebih 

dikenal dengan al-d}aru>riyya>t al-khams, terkadang sudah tidak sepenuhnya 

tepat untuk membaca berbagai dinamika aspek kehidupan manusia yang 

berkembang sangat cepat. Padahal, berbagai dinamika dalam kehidupan 

manusia tersebut harus tercakup oleh maqa>s }id al-shari >‘ah.16 Nalar berpikir 

                                                 
14 ‘Abd al-Maji>d al-Najja>r merupakan salah seorang pemikir Islam dan tokoh terkemuka di 
Tunisia. Selain itu, al-Najja>r juga seorang politikus dari Partai Ennahdha Mouvement. Pada tahun 
1985, al-Najja>r meraih gelar profesor dan sejak saat itu dia mengajar di Universitas Zaitunah serta 
beberapa perguruan tinggi di Aljazair, Emirat Arab, Qatar, serta Maroko. Al-Najja>r cukup 
produktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari tiga puluh karya akademis di berbagai bidang. 
Lihat ‘Abd al-Maji>d al-Najja>r, Maqa >s}id al-Shari>‘ah bi Ab’a>d Jadi>dah (Beirut: Da>r al-Gharb al-
Isla>mi, 2008), 294; http://www.odabasham.net/ يد-عبد-الدكتور-2331/تراجم 1(النجار -ا  (1 Februari 2019). 
15 al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 56. 
16 Ibid., 51. 
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yang digunakan oleh al-Najja>r tersebut dalam epistemologi Islam dikenal 

sebagai nalar yang bercorak Epistemologi Antroposentrisme Islam.17  

Berdasarkan pada Epistemologi Antroposentrisme Islam, al-Najja>r 

mereformulasi maqa>s }id al-shari>‘ah menjadi empat dimensi dan masing-

masing dimensi tersebut memuat dua unsur. Al-Najja>r menegaskan bahwa 

klasifikasi unsur-unsur maqa>s }id yang dikembangkan tersebut bukanlah 

berarti masing-masing unsur berdiri sendiri untuk merealisasikan mas}lah}ah 

tanpa terkait dengan unsur lainnya. Menurut al-Najja>r, meskipun masing-

masing unsur saling terkait dan berjalin kelindan, masing-masing unsur 

memiliki karakteristik utama yang berbeda antara satu unsur dengan unsur 

lainnya.18   

Reformulasi maqa>s }id yang dikembangkan oleh al-Najja>r tersebut 

adalah: 1) Menjaga nilai kehidupan manusia, yang terdiri dari menjaga agama 

(faith) dan menjaga humanitas manusia (Humanity); 2) Menjaga esensi 

manusia yang terdiri dari menjaga jiwa (self) dan menjaga nalar (mind); 3) 

Menjaga komunitas manusia yang terdiri dari menjaga keturunan (prosperity) 

dan menjaga eksistensi entitas manusia (social entity); dan 4) Menjaga 

dimensi material manusia yang terdiri dari menjaga harta (wealth) dan 

menjaga lingkungan (environment).19 

Dari unsur-unsur maqa>s }id oleh al-Najja>r tersebut nampak bahwa 

unsur-unsur maqa>s }id al-Najja>r lebih terperinci dan menyentuh dimensi-

dimensi kehidupan manusia dibandingkan konsep maqa>s }id sebelumnya. Oleh 

karena itulah, konsep maqa>s }id al-Najja>r tersebut cukup relevan dijadikan 

sebagai pendekatan untuk merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah 

dalam kajian akademis.  

2. Rumusan Masalah  

                                                 
17 Aksin menyebut model seperti ini dengan epistemologi antroposentrisme Islam, yaitu 
epistemologi Islam yang berporos pada manusia. Epistemologi ini berupaya menemukan pesan 
humanis Islam. Aksin Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentrisme 
ke Antroposentrisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 322. 
18 al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 56. 
19 Ibid., 59-230. 
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Secara spesifik, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana sistem penilaian kinerja finansial bank syariah? 

b. Bagaimana sistem penilaian kinerja sosial bank syariah? 

c. Bagaimana sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah 

dalam perspektif maqa>s }id al-Najja>r? 

3. Kegunaan Penelitian 

Sebagai sebuah karya akademis, hasil penelitian ini diharapkan 

berguna bagi pihak-pihak terkait, secara teoritis dan empiris. 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan tawaran sistem penilaian 

kinerja bank syariah dengan pendekatan maqa >s }id al-Najja>r. Pendekatan 

maqa>s }id al-Najja>r relevan untuk digunakan dalam menilai kinerja bank 

syariah, agar operasional bank syariah tetap konsisten berpijak pada 

tujuan, nilai dan karakteristiknya yang berbeda dari bank konvensional. 

Elemen maqa>s }id al-Najja>r yang lebih bernuansa antroposentris dan 

berbeda dengan teori maqa>s }id yang sudah ada cukup relevan digunakan. 

Dengan demikian, sistem penilaian kinerja bank syariah yang 

dikembangkan dari maqa>s }id al-Najja>r lebih merefleksikan integrasi 

keilmuan antara teori kinerja perusahaan dan maqa>s }id. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menilai kinerja bank 

syariah. Selama ini, penilaian bank syariah lebih diadaptasi dari standar 

penilaian bank konvensional sebagai tolok ukur. Padahal, karakteristik 

operasional bank syariah dan bank konvensional berbeda. Hasil penelitian 

ini bisa memberikan tawaran praktis-empirik untuk menilai kinerja bank 

syariah sesuai dengan karakteristiknya dan sesuai dengan maqa>s }id. 

4. Penelitian Terdahulu 

Penilaian kinerja bank syariah merupakan salah satu kegiatan yang 

dilakukan dalam rangkaian manajemen kinerja perusahaan. Manajemen 

kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan 

visi organisasi dan menentukan arah organisasi. Kajian tentang penilaian 

kinerja bank syariah dengan berbagai metode penilaian telah banyak 
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dilakukan. Begitu juga, kajian yang mengkomparasikan antara kinerja bank 

konvensional dan bank syariah juga cukup banyak. Sementara, kajian yang 

membuat formulasi model penilaian kinerja bank syariah masih belum 

banyak dilakukan. 

Secara umum, kajian tentang penilaian kinerja bank syariah dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu  penilaian kinerja bank syariah menggunakan 

pendekatan konvensional dan penilaian kinerja bank syariah menggunakan 

pendekatan syariah atau ekonomi Islam. Beberapa penelitian yang 

menggunakan pendekatan konvensional kebanyakan menggunakan metode 

CAMELS, RGEC atau penilaian profitabilitas (EVA/Economic Value Added). 

Beberapa penelitian tersebut di antaranya tulisan Rosly & Abu Bakar, Usman 

& Khasif Khan, Rehana Kouser dan Irum Saba, Nada Lahrech, et al., Mukdad 

Ibrahim, Kamrul Ahsan, Umiyati dan Queenindya Permata Faly, Desy 

Mayang Sari, serta Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti. 

Penilaian kinerja bank syariah dengan metode konvensional ini 

banyak mendapatkan kritik karena tidak memperhatikan karakter unik bank 

syariah. Penilaian dengan metode konvensional tersebut merupakan adaptasi 

dan replikasi dari bank konvensional. Konsekwensinya, penilaian kinerja 

tersebut belum menunjukkan kinerja bank syariah sebenarnya sebagai 

subsistem dari ekonomi Islam. Di samping itu, penilaian kinerja bank syariah 

yang menduplikasi penilaian kinerja bank konvensional tentu tidaklah tepat, 

karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. 

Di sisi lain, penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan 

multidisipliner, khususnya dengan pendekatan syariah, belum banyak 

dilakukan. Padahal, dalam kajian sosiologi agama, agama sebagai realitas 

sosial berfungsi sebagai pembangun dan pemelihara dunia.20 Tentu cukup 

penting kemudian melihat realitas kinerja bank syariah dengan pendekatan 

agama. Telah ada beberapa sarjana yang melakukan kajian tentang penilaian 

kinerja bank syariah dengan pendekatan syariah, di antaranya  Shahul 

Hameed, et al., Iwan Triyuwono, Hafiez Sofyani, et al., Mustafa Omar 

                                                 
20 Berger, Langit Suci, 35. 
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Mohammed, et al., Bedoui & Mansour, Muhammad Syafii Antonio, et al.,  

Thuba Jazil, et al., dan Muslim Har Sani Mohamad, et al. 

Shahul Hameed bersama dengan beberapa peneliti dari IIUM 

Malaysia merupakan peneliti awal yang mencoba merumuskan penilaian 

kinerja bank syariah dengan pendekatan syariah. Mereka berusaha 

mengembangkan variabel rumusan Islamic performance index untuk 

mengevaluasi alternatif disclosure dan kinerja bank syariah. Hameed, et al. 

mengambil Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank 

(BIB) sebagai sampel. Variabel rumusan tersebut dikembangkan dari 

disclosure index, islamicity index dan financial index. Hasil temuan dari 

penelitian Hameed, bahwa secara umum dua bank tersebut memiliki kinerja 

sosial yang rendah, namun Bank Bahrain dinilai lebih transparan dalam 

pengungkapan laporan keuangannya dibanding Bank Berhad.21 

Selanjutnya, Iwan Triyuwono menawarkan konsep ANGELS untuk 

menilai kinerja bank syariah. Konsep tersebut diformulasikan dari pemikiran 

filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit. Namun, formulasi 

ANGELS tersebut belum sampai pada tataran teknis-praktis. Dalam 

tulisannya, Triyuwono mengkritik terhadap dasar nilai etika utilitarianisme 

yang terkandung dalam sistem penilaian kesehatan bank konvensional 

(CAMELS), melalui dasar nilai etika syariah. Berdasarkan nilai etika syariah, 

tujuan filosofis bank syariah diformulasikan dengan struktur: proses, hasil, 

dan stakeholders. Selanjutnya, breakdown konsep tersebut dirumuskan dalam 

bentuk ANGELS: Amanah Management, Non-economic Wealth, Give Out, 

Earnings, Capital and Assets, Liquidity and Sensitivity to Market, dan Socio-

economic Wealth. Sebagaimana diakui oleh Triyuwono dalam tulisannya, 

konsep ANGELS ini masih dalam taraf pemikiran yang sangat awal dan 

belum berbentuk penilaian kinerja bank syariah yang bersifat teknis-praktis.22 

                                                 
21 Shahul Hameed, Ade Wirma, Bakhtiar Ar Razi, M Nazli bin Mohamed Nor & Sigit Pramono, 
“Alternative Disclosure & Performance for Islamic Bank’s,” Proceeding of The Second 
Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age. Dahran, 
Saudi Arabia, 2004. 
22 Iwan Triyuwono,  “ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah,” Jurnal 
Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No. 1 (2011). 
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Hafiez Sofyani, et al. secara khusus menilai kinerja sosial bank 

syariah melalui Islamic Social Reporting Index (ISR) dengan sampel tiga 

bank syariah di Indonesia dan tiga bank syariah di Malaysia. Indeks ISR 

merupakan tolok ukur pelaksanakaan kinerja sosial perbankan syariah yang 

berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI 

(Accounting and  Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) 

mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas 

Islam. Komponen Indeks ISR terdiri dari 38 item dalam 6 kategori yaitu 

investasi dan keuangan, Tata Kelola Organisasi (Corporate Governance 

Theme), Produk dan Jasa (Products And Services Theme), Tenaga Kerja 

(Employees Theme), Sosial (Social) dan Lingkungan (Environment).23 

Penelitian Hafiez Sofyani, et al. ini memang lebih fokus terhadap penilaian 

kinerja bank sosial, sebagai reaksi dan kritik terhadap penilaian kinerja 

konvensional yang lebih bersifat business and profit oriented. 

Perbankan syariah sebagai subsistem ekonomi Islam bagaimanapun 

harus sejalan dengan tujuan Islam itu sendiri (maqa>s }id al-shari>‘ah). Oleh 

karena itu, beberapa peneliti berusaha mengembangkan formulasi penilaian 

kinerja bank syariah dengan pendekatan maqa >s }id. Salah satunya adalah 

Mustafa Omar Mohammed. Dia bersama beberapa peneliti lain merumuskan 

dua model penilaian kinerja bank syariah berbasis maqa>s }id.  

Penelitian pertama tentang formulasi kinerja bank syariah dengan 

pendekatan maqa>s }id yang dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed bersama 

Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib adalah mengembangkan PMMS 

Model (Performance Measures Based on Maqasid al-Shari‘ah Framework). 

PMMS Model dikembangkan dari konsepsi maqa>s }id Abu> Zahrah. Menurut 

Abu Zahrah, maqa>s }id al-shari>‘ah terdiri dari tiga (3) pilar, yaitu tahdhi>b al-

fard (educating the individual), iqa>mat al-‘adl (establishing justice), dan al-

mas }lah}ah (welfare). Tiga pilar maqa>s }id tersebut oleh Mohammed et al., 

                                                 
23 Hafiez Sofyani, et al., “Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja 
Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia),” Jurnal Dinamika 
Akuntansi, Vol. 4, No. 1 (Maret 2012). 
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dikembangkan menjadi sepuluh elemen dan dibreakdown menjadi rasio-rasio 

kinerja.24  

Sayangnya, konsep maqa>s }id Abu> Zahrah yang dijabarkan oleh 

Mohammed, et al., ke dalam dimensi-dimensi perilaku yang dapat diobservasi 

dalam penelitian ini tidak konsisten merujuk pada konsep maqa>s }id Abu> 

Zahrah, khususnya unsur maqa>s }id yang ketiga (mas }lah}ah). Dalam konsep 

Abu> Zahrah, mas }lah}ah merupakan proteksi terhadap lima (5) pilar utama 

kehidupan, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.25 Sedangkan 

dimensi yang dijabarkan dari konsep ketiga maqa>s }id Abu> Zahrah dalam 

penelitian Muhammed, et al., tersebut hanya merefleksikan proteksi terhadap 

harta. 

Selanjutnya, penelitian lain yang menggunakan pendekatan maqa>s }id 

adalah penelitian Bedoui dan Mansour. Dengan pendekatan maqa>s }id, 

keduanya menawarkan penilaian kinerja yang disebut dengan a pentagon-

shaped performance. Penelitian ini menginterkoneksikan nilai etika ekonomi 

Islam Chapra dengan maqa>s }id al-Ghazali dalam mengembangkan penilaian 

kinerja. Sesuai dengan namanya, a pentagon-shaped performance, 

pengembangan penilaian kinerja dalam penelitian ini berbasis maqa>s }id al-

Ghazali dengan lima (5) pilar mas }lah}ah. Berbeda dengan penelitian 

Mohammed, et al., dari lima pilar mas }lah}ah al-Ghazali tersebut, Bedoui dan 

Mansour mengembangkan persamaan matematika yang dikenal dengan the 

Double-balanced Weighted Global Performance (DBWGP). Penilaian kinerja 

bank syariah dengan pendekatan maqa>s }id al-Ghazali ini oleh Bedoui dan 

Mansour kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba (a five-axis spider 

graph), sehingga nampak jelas perbandingan kinerja antar masing-masing 

pilar mas }lah}ah tersebut. 26 

                                                 
24 Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak & Fauziah Md Taib, “The Performance 
Measures of Islamic Banking Based on the Maqa>s}id Framework,” makalah disampaikan pada the 
IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) di Putra Jaya Marroitt, 25 Juni 2008. 
25 Muhammad Abu Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (Cairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, t.th.), 366-367. 
26 Houssem Eddine Bedoui and Walid Mansour, “Performance and Maqa>s}id al-Shari>‘ah’s 
Pentagon-Shaped Ethical Measurement,” Science and Engineering Ethics, Vol. 21, No. 3 (Juni 
2014). 
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Kemudian, tulisan kedua Mustafa Omar Mohammed adalah tulisan 

bersama Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam yang juga mengembangkan 

penilaian kinerja bank syariah berbasis maqa>s }id. Dalam tulisan ini, 

Mohammed, et al. mengembangkan formula penilaian kinerja bank syariah 

berbasis maqa>s }id al-Ghazali dengan lima (5) pilar mas}lah}ah. Studi ini 

menggunakan teori maqa>s }id al-shari >‘ah al-Ghaza>li> dan reinterpretasi Ibn 

‘A>shu>r, dengan mengadopsi content analysis dan metode Sekaran behavioral 

science untuk mengembangkan Maqasid Based Performance Evaluation 

Model (MPEM) untuk mengukur kinerja bank syariah.27  

Ada beberapa derivasi rasio yang bias dan cenderung tumpang tindih 

dalam MPEM yang dikembangkan oleh Mohammed, et al, tersebut. Rasio 

Musharakah-Mudharah (MM ratio), contohnya, merupakan turunan yang 

dikembangkan dari freedom of  faith. Padahal kalau dicermati dan dianalisis, 

rasio MM tidak hanya merefleksikan freedom of faith. Rasio MM bisa juga 

merefleksikan wellbeing of society, diminishing income and wealth disparity, 

protection of human right, dan elemen-elemen lainnya dalam MPEM.  

Begitu juga, rasio CSR expenditure dan rasio zakat distribution. Omar 

Mohammed, et al. membuat dua rasio tersebut sebagai penjabaran dari 

dimensi preservation of life. Menjabarkan dua rasio tersebut hanya dari 

dimensi preservation of life juga cukup bias, karena sebenarnya dua rasio 

tersebut bisa menunjukkan dimensi yang lain. CSR, misalnya, tidak hanya 

menjaga jiwa (preservation of life). CSR bisa menunjukkan dimensi maqa>s }id 

yang lain, seperti menjaga akal (preservation of intellect) melalui program 

beasiswa, menjaga agama (preservation of religion) melalui kegiatan 

pembangunan tempat ibadah, menjaga harta (preservation of wealth) melalui 

bantuan modal kerja, dan lain sebagainya.  

Beberapa penelitian lain yang menilai kinerja bank syariah berbasis 

maqa>s }id sampai saat ini merujuk pada formula penilaian kinerja berbasis 

                                                 
27 Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam, “Measuring the Performance of 
Islamic Banks Using Maqa>s}id-Based Model,” Intellectual Discourse, Vol. 23, Special Issue 
(2015). 
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maqa>s }id (PMMS Model) yang dikembangkan oleh Mohammed, et al. 

Beberapa penelitian tersebut dilakukan oleh Syafii Antonio, et al.,28 dan 

Thuba Jazil, et al.29 Sementara, Muslim Har Sani Mohamad, et al. melakukan 

penelitian kinerja bank syariah dengan mengintegrasikan formula yang 

dikembangkan  Mohammed, et al. dengan formula lain. Dalam penelitian ini, 

model penilaian kinerja dikembangkan dengan mengkombinasikan variabel 

pengukuran kinerja dari model Balanced ScoreCard (BSC) Kaplan dan 

Norton  dengan PMMS Model yang dikembangkan oleh Mohammed, et al.30  

Masih minimnya penelitian yang menghasilkan formulasi penilaian 

kinerja bank syariah dengan pendekatan maqa>s }id menjadi ruang untuk kajian 

akademis. Dengan kajian akademis seperti ini, didapatkan formula baru 

penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik 

bank syariah itu sendiri. Konsep maqa >s }id al-Najja>r sebagai basis pendekatan 

dalam penelitian ini cukup relevan digunakan sebagai solusi atas beberapa 

kelemahan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammed, et al., di 

samping memang belum ada penelitian tentang penilaian kinerja bank syariah 

dalam perspektif maqa>s }id al-Najja>r. Elemen maqa >s }id al-Najja>r yang lebih 

bernuansa antroposentris dan melengkapi teori maqa>s }id sebelumnya menjadi 

konsep yang bisa digunakan (applicable) untuk dikembangkan menjadi 

sistem penilaian kinerja bank syariah.  

5. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu membuat rumusan 

sistem penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan perspektif 

maqa>s }id al-Najja>r. Sementara, dari sisi lingkup kajian, penelitian tentang 

penilaian kinerja bank syariah termasuk dalam jenis penelitian bisnis. 

                                                 
28 Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq, “An Analysis of 
Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania,” 
Journal of Islamic Finance, Vol. 1, No. 1 (2012). 
29 Thuba Jazil and others, “The Perfomance Measures of Selected Malaysian And Indonesian 
Islamic Banks Based On The Maqa>s}id Al-Shari>‘ah Approach,” Ijtihad, Vol. 7, No. 2 (2013). 
30 Muslim Har Sani Mohamad, Muhammad Ahmar Ali, dan Ros Aniza Mohd Sharif, 
“Determinants of Maqa>s}id al-Shari>‘ah-Based Performance Measurement Practice: The Case of 
Malaysian Islamic Banks,” Artikel disampaikan pada IIUM International Accounting Conference 
(INTAC) 6, 28-29 Oktober 2015 di Kuala Lumpur. 
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Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo, penelitian bisnis adalah proses 

pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan obyektif untuk membantu 

pembuatan keputusan-keputusan bisnis. Fakta dalam penelitian bisnis 

berkaitan dengan manusia dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup. 

Sementara, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan 

multidisipliner dengan memadukan teori penilaian kinerja bank syariah 

dengan pendekatan maqa>s }id. Teori penilaian kinerja digunakan secara 

integratif bersama pendekatan maqa >s }id untuk merumuskan sistem penilaian 

kinerja bank syariah berbasis maqa>s }id. 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, objek material penelitian ini adalah 

sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah. Data tersebut 

dikumpulkan dan digali dari sumber data primer berupa buku-buku terkait 

sistem penilaian kinerja bank syariah, artikel atau hasil penelitian tentang 

penilaian kinerja bank syariah, serta regulasi tentang penilaian kinerja bank 

syariah. Sementara sumber data sekunder berasal dari buku, artikel atau hasil 

penelitian terkait dengan penilaian kinerja perusahaan. 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.31 Ciri 

khas penelitian kualitatif adalah peneliti secara langsung terjun dalam 

melakukan penelitian. Bahkan, peneliti adalah instrumen kunci (key 

instrument). Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan dalam 

mengumpulkan data adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini data tentang 

sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dikumpulkan dari 

berbagai referensi yang berupa data kepustakaan, baik dari buku, artikel 

jurnal, hasil penelitian maupun regulasi yang terkait dengan sistem penilaian 

kinerja bank syariah. Sebagai konsekuensi peneliti adalah instrumen utama,  

peneliti melakukan analisis data sejak dari mulai proses pengumpulan data. 

Meskipun setelah pengumpulan data, peneliti melakukan analisis lebih lanjut. 

                                                 
31 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantittatif dan Kualitatif 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123. 
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Sesuai dengan model penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak 

mulai dari penggalian data sampai laporan hendak ditulis. Data-data yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan temuan sebagai hasil 

penelitian. Mengikuti model penelitian kualitatif, analisis data dilakukan 

dalam waktu yang panjang dimulai sejak dari proses pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan model Strauss dan 

Corbin, seperti dikutip Basrowi dan Suwandi,32 yaitu open coding, axial 

coding, dan selective coding. Analisis data dimulai dengan menemukan dan 

memaparkan sebanyak mungkin variasi data tentang sistem penilaian kinerja 

finansial dan sosial bank syariah yang ada dalam data kepustakaan (open 

coding). Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dikategorisasi. 

Dalam model analisis data Miles dan Huberman, yang dikutip oleh 

Sugiyono,33 tahapan ini dikenal dengan reduksi data.  

Berikutnya, data yang telah dikategorisasi kemudian diorganisasi 

menjadi proposisi-proposisi dengan cara dilakukan analisis hubungan antar 

kategori (axial coding).34 Sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank 

syariah yang telah dikategorisasi dikaitkan dan dipotret dengan konsep 

maqa>s }id al-Najja>r. 

Tahapan terakhir adalah selective coding, yaitu hasil analisis hubungan 

antar kategori diorganisasi kembali untuk menentukan kriteria atau hasil 

simpulan sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam 

perspektif maqa>s }id al-Najja>r. 

Sementara, untuk mendapatkan pemahaman yang holistik terhadap data 

dan teori dalam penelitian ini, ada dua pola analisis yang digunakan: analisis 

isi (content analysis) dan analisis domain (domain analysis). Menurut Holsti, 

content analysis adalah mengambil kesimpulan atas dasar ada atau tidak 

adanya sifat-sifat atau atribut dalam pesan.35 Secara teknis, content analysis 

                                                 
32 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 206. 
33 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 91. 
34 Basrowi, Memahami Penelitian, 207. 
35 Ole R. Holsti, Content Analysis for Social Sciences and Humanities (Massachusetts: Addison-
Wesley Publishing Company, 1969), 11. 
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mencakup upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam 

komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan 

teknis analisis tertentu dalam membuat prediksi.36 Model analisis ini harus 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang dikatakan di 

dalam pesan teks yang dikaji, yaitu sistem penilaian kinerja finansial dan 

sosial serta konsep maqa>s }id al-Najja>r. Sementara, domain analysis adalah 

analisis yang bertujuan eksplorasi dengan melihat gambaran obyek penelitian 

secara utuh. Spradley, sebagaimana dikutip Burhan Bungin, menyarankan 

hubungan semantik yang bersifat universal dalam analisis domain.37 Analisis 

domain ini penting untuk memahami secara utuh pola hubungan semantik 

unsur-unsur yang ada dalam penelitian.  

Dengan menggunakan metode Sekaran,38 unsur-unsur maqa>s }id al-

Najja>r diturunkan (breakdown) ke dalam dimensi-dimensi (D) perilaku yang 

dapat diobservasi dan selanjutnya diturunkan dalam elemen-elemen (E) 

perilaku yang bisa diukur. 

 

Dalam penelitian ini, rumusan sistem penilaian kinerja bank syariah 

dalam perspektif maqa>s }id al-Najja>r dikembangkan dengan 

mempertimbangkan ketersediaan data yang ada dalam laporan publikasi bank 

syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian berupa sistem 

penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif maqa >s }id al-Najja>r ini bisa 

digunakan oleh masyarakat ataupun peneliti berikutnya untuk menilai kinerja 

bank syariah secara empirik dengan data yang tersedia dan bisa didapat.  

B. MAQA >S}ID AL-SHARI >‘AH MENURUT ‘ABD AL-MAJI<D AL-NAJJA<R 

                                                 
36 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 68. 
37 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), 284. 
Langkah-langkah dalam melakukan analisis domain adalah: 1) Menyiapkan lembar kerja analisis 
domain; 2) Memilih pola hubungan semantik tertentu; 3) Memilih data yang telah terkumpul; 4) 
Meneliti konsep-konsep induk dan kategori simbolisdari domain tertentu sesuai dengan hubungan 
semantik; 5) Mengulangi penelitian untuk domain-domain dengan menggunakan hubungan 
semantik yang berbeda; dan 6) Membuat daftar seluruh domain dari seluruh data yang ada. Lihat 
Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 235. 
38 Uma Sekaran, Research Methods for Business: a Skill Building Approach (New York: John 
Wiley & Sons, Inc., 2003), 174-179. 
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‘Abd al-Maji>d al-Najja>r merupakan salah seorang pemikir Islam dan 

tokoh terkemuka di Tunisia. Di samping sebagai seorang profesor, al-Najja>r 

merupakan seorang ulama’ sekaligus politikus. Dia aktif di dunia politik dan 

merupakan pelopor gerakan kebangkitan Tunisia. Sebagai seorang akademisi, 

al-Najja>r cukup produktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari tiga 

puluh karya akademis.  

‘Abd al-Maji>d al-Najja>r mengembangkan maqa>s }id dengan perspektif 

dan spektrum yang lebih luas dari ulama’ sebelumnya. Al-Najja>r 

menguraikan maqa>s }id al-shari >‘ah dengan berpijak pada dimensi kehidupan 

manusia. Al-Najja>r berpendapat bahwa kehidupan manusia berkembang 

sangat cepat. Oleh karena itu, ajaran agama Islam harus selalu bisa menjawab 

segala perkembangan tersebut, karena Islam selalu sesuai dengan dimensi 

ruang dan waktu kehidupan manusia (s }a>lih} li kull zama>n wa maka>n). Menurut 

Al-Najja>r, dimensi al-maqa>s }id al-d}aru>riyyah yang lebih dikenal dengan al-

d}aru>riyya>t al-khams, terkadang sudah tidak sepenuhnya tepat untuk membaca 

berbagai dinamika aspek kehidupan manusia yang berkembang sangat cepat. 

Padahal, berbagai dinamika dalam kehidupan manusia tersebut harus tercakup 

oleh maqa>s }id al-shari>‘ah.39 Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi 

keniscayaan bahwa maqa>s }id al-shari >‘ah berkembang dan berorientasi secara 

general pada komprehensifitas dimensi kehidupan manusia.  

Dengan menggunakan nalar berpikir yang bercorak epistemologi 

antroposentrisme,40 al-Najja>r menaruh perhatian pada upaya 

mengintegrasikan dan menginteraksikan prinsip-prinsip syariah dengan 

kondisi dan dimensi kehidupan manusia. Berdasarkan pada epistemologi 

antroposentrisme tersebut, al-Najja>r berupaya mereformulasi dan 

mengembangkan dimensi maqa>s }id al-shari>‘ah.  

                                                 
39 Al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 51. 
40 Aksin menyebut model seperti ini dengan epistemologi antroposentrisme Islam, yaitu 
epistemologi Islam yang berporos pada manusia. Epistemologi ini berupaya menemukan pesan 
humanis Islam. Lihat Aksin Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi 
Teosentrisme ke Antroposentrisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 322. 
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Dalam mengembangkan dimensi maqa>s }id al-shari>‘ah, al-Najjar 

bertolak dari islamic worldview41 bahwa salah satu peran dan tugas utama 

manusia hidup di dunia ini sebagai wakil Allah (khali>fat Allah fi al-ard}).42 

Berdasarkan peran dan tugas tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk 

menjaga dan melestarikan struktur alam semesta untuk menggapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan dari syariat yang diturunkan oleh 

Allah (maqa>s }id al-shari >‘ah) adalah untuk kemaslahatan manusia.43 Oleh 

karena itu, al-Najja>r berupaya menginternalisasikan tujuan dasar ajaran Islam 

(maqa>s }id al-shari>‘ah) dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi tersebut ke 

dalam dinamika kehidupan manusia kontemporer. Internalisasi tersebut 

kemudian menghasilkan dimensi-dimensi maqa>s }id yang terdiri dari 1) 

menjaga nilai kehidupan manusia (hifz} qi >mat al-h}aya>h al-insa>niyyah); 2) 

menjaga esensi manusia (hifz} al-dha >t al-insa>niyyah); 3) menjaga sistem sosial 

masyarakat (hifz} al-mujtama‘); dan 4) menjaga dimensi material kehidupan 

(hifz} al-muh }i >t } al-ma>ddi >).44 

C. SISTEM PENILAIAN KINERJA FINANSIAL BANK SYARIAH 

Telah banyak penelitian yang menganalisis kinerja finansial bank 

syariah. Beberapa peneliti menganalisis kinerja finansial bank syariah secara 

parsial, beberapa yang lain melakukannya secara komprehensif. Secara 

parsial, penilaian kinerja bank syariah banyak dilakukan dari sisi 

profitabilitas, di samping beberapa faktor lain sebagai variabel penilaian. Hal 

ini wajar, karena bank syariah memang lembaga bisnis. Namun, tidak sedikit 

pula penelitian yang menganalisis penilaian kinerja finansial bank syariah 

secara komprehensif.  

                                                 
41 Islamic worldview adalah pandangan Islam terhadap kehidupan yang berimplikasi pada seluruh 
kegiatan kehidupan manusia di dunia. Beberapa tokoh Islam menggunakan istilah islamic 
worldview dengan istilah yang berbeda. Al-Mawdudi menggunakan istilah Islâmî Nazariyat, Atif 
al-Zayn menggunakan istilah al-Mabda’ al-Isla>mi>, Sayyid Qutb menggunakan istilah al-Tas}awwur 
al-Isla>mi>, sementara Naquib al-Attas menggunakan istilah Ru’yat al-Isla >m li al-wuju>d. Lihat 
Hamid Fahmy Zarkasyi, “Worldview Islam dan Kapitalisme Barat,” Jurnal Tsaqafah, Vol. 9, No. 
1, (April 2013), 20. 
42 Al-Qur’an, al-Baqarah: 30. 
43 Al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 17-18. 
44 Ibid., 59-234. 
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Di antara penilaian kinerja finansial bank syariah secara 

komprehensif yang banyak digunakan adalah sistem penilaian menggunakan 

CAMELS dan RGEC. Dua sistem penilaian tersebut pernah digunakan dalam 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, RGEC masih berlaku dalam 

regulasi penilaian kinerja bank syariah di Indonesia. CAMELS berlaku sejak 

tahun 2007 dan kemudian digantikan oleh RGEC sejak tahun 2014 yang 

berlaku hingga sekarang. Di samping dua sistem penilaian tersebut, Iwan 

Triyuwono juga menawarkan konsep penilaian kinerja bank syariah dengan 

metode ANGELS. Berbeda dengan metode CAMELS dan RGEC, penilaian 

kinerja bank syariah dengan metode ANGELS tidak hanya terkait dengan 

kinerja finansial tetapi juga terkait dengan kinerja sosial.  

Sistem penilaian kinerja bank dengan menggunakan CAMELS 

banyak digunakan oleh para peneliti dan beberapa negara dalam menilai 

kinerja perbankan. CAMELS adalah sebuah akronim penilaian kinerja bank 

berdasarkan faktor Capital (permodalan), Assets quality (kualitas aset), 

Management (manajemen), Earning (profitabilitas), Liquidity (likuiditas), dan 

Sensitivity to market risk (sensitifitas terhadap risiko pasar). Pada awal 

pengembangannya, sensitivity to market risk belum termasuk dalam faktor 

penilaian. Sehingga di awal perkembangannya, faktor penilaian kinerja bank 

menggunakan CAMEL.  

Dibandingkan dengan sistem penilaian kinerja bank syariah lainnya, 

metode CAMELS relatif paling mapan karena telah lama digunakan dan 

berbagai perbaikan melalui kajian dan studi akademis telah dilakukan. Dalam 

metode CAMELS, tidak semua faktor penilaian terkait dengan penilaian 

kinerja finansial. Ada satu faktor penilaian yang tidak menilai kinerja 

finansial, yaitu Management. Sehingga, ada lima faktor saja yang terkait 

dengan penilaian kinerja finansial bank syariah. Kelima faktor tersebut adalah 

CAELS (Capital, Assets, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk).  

Di Indonesia, regulasi pemberlakuan CAMELS berlaku sejak tahun 

2007 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007. Namun, 

sejak tahun 2014 penilaian kinerja bank syariah menggunakan regulasi baru 
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melalui Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014. Dalam peraturan OJK 

tersebut, penilaian kinerja bank syariah menggunakan metode RGEC yang 

terdiri dari empat faktor penilaian meliputi Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings dan Capital.  

Dari empat faktor dalam metode RGEC, penilaian kinerja finansial 

bank syariah terdapat pada tiga faktor, yaitu Risk Profile, Earnings dan 

Capital. Sementara, Good Corporate Governance terkait dengan tata kelola 

atau manajemen bank syariah. Dalam metode RGEC, ada beberapa faktor 

yang berbeda dari metode CAMELS. Faktor tersebut adalah Assets Quality, 

Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk. Dalam metode CAMELS, tiga 

faktor tersebut menjadi faktor utama dalam penilaian kinerja bank syariah. 

Dalam metode RGEC, tiga faktor tersebut sebenarnya tidak dihilangkan. Tiga 

faktor tersebut dalam metode RGEC termasuk dalam faktor Risk Profile, 

karena terkait dengan risiko yang dihadapi oleh bank syariah. 

Sementara, Iwan Triyuwono menawarkan sistem penilaian kinerja 

bank syariah yang lain dengan metode ANGELS. Meskipun tidak semua 

faktor penilaian dalam ANGELS terkait dengan kinerja finansial, namun ada 

dua faktor yang berkaitan dengan penilaian kinerja finansial bank syariah. 

Dua faktor tersebut adalah faktor “E” (Earnings, Capital and Assets) dan 

faktor “L” (Liquidity and Sensitivity to Market). Dua faktor tersebut 

sebenarnya sama dengan faktor-faktor yang ada di dalam CAMELS. Hanya 

saja, Triyuwono meringkas lima faktor yang ada di dalam CAMELS menjadi 

dua faktor saja. 

Dari tiga metode penilaian kinerja finansial, yaitu CAMELS, RGEC, 

dan ANGELS, semuanya sepakat bahwa faktor-faktor penilaian kinerja 

finansial yang ada di dalam CAMELS tetap penting untuk dijadikan 

konsideran dalam penilaian kinerja bank syariah. Faktor-faktor yang 

disepakati dan masih digunakan dalam semua metode tersebut adalah faktor-

faktor Capital, Assets Quality, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market 

Risk. Hanya saja, ada beberapa pengembangan faktor dan indikator dalam 

RGEC dan ANGELS. 
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Dalam Metode RGEC, nilai beda dari Metode CAMELS dalam 

penilaian kinerja finansial bank syariah adalah faktor profil risiko yang harus 

dinilai. Salah satu prinsip Metode RGEC adalah lebih berorientasi risiko 

dibandingkan CAMELS. Sesuai dengan prinsip tersebut, penilaian tingkat 

kesehatan bank syariah harus memperhatikan risiko-risiko bank yang bisa 

berdampak pada kinerja bank syariah secara keseluruhan. Risiko-risiko yang 

wajib dinilai dalam Metode RGEC meliputi sepuluh jenis risiko bank syariah, 

yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, 

dan risiko investasi.  

Sementara, meskipun sepakat dengan faktor-faktor penilaian dalam 

CAMELS, Triyuwono tidak sepenuhnya sejalan dengan orientasi dan 

indikator yang digunakan dalam Metode CAMELS Konvensional. Triyuwono 

menawarkan faktor yang sama namun dengan indikator penilaian yang 

berbeda. Salah satu kritik Triyuwono adalah terkait dengan Faktor Earning. 

Triyuwono tidak sepakat dengan orientasi Earning dalam Metode CAMELS 

yang lebih cenderung pada pengertian profit. Dalam konsep ANGELS, 

Earning yang dimaksud adalah nilai tambah (value added) yang 

didistribusikan bagi kesejahteraan  stakeholders yang lebih luas. Hal ini tentu 

berbeda dengan profit dalam Metode CAMELS Konvensional yang lebih 

berkonotasi kesejahteraan bagi shareholders.45  

Namun sayangnya, Triyuwono belum memberikan tawaran konkrit 

dan praktis sebagai penjabaran dari konsep ANGELS yang ditawarkan. Para 

peneliti yang menggunakan konsep ANGELS harus mengembangkan terlebih 

dahulu indikator-indikator penilaian untuk bisa menilai kinerja bank syariah. 

Di samping itu, hal lain yang masih menjadi pertanyaan terkait konsep 

ANGELS adalah Triyuwono tidak memberikan komentar dan sikap terhadap 

Metode CAMELS yang berlaku pada bank syariah melalui Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007. Padahal, PBI tersebut sudah berlaku 

                                                 
45 Iwan Triyuwono, “ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah,” Jurnal 
Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No. 1 (2011), 14. 
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sejak tahun 2007. Kritik Triyuwono dalam artikelnya hanya ditujukan kepada 

Metode CAMELS konvensional saja. Seharusnya, Triyuwono juga 

memberikan komentar terhadap Metode CAMELS pada bank syariah, karena 

konsep ANGELS yang ditawarkan oleh Triyowono baru dipublikasikan pada 

tahun 2011 setelah PBI penilaian kesehatan bank syariah ditetapkan.  

Harta memiliki peran penting dalam sistem kehidupan manusia. 

Dalam perspektif maqa>s }id, bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah 

yang menjalankan tugas utama sebagai pengelola harta masyarakat harus 

memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan harta untuk kemaslahatan umat, 

yaitu perlindungan dari kerusakan harta dan perlindungan terhadap 

keberadaan/pelestarian harta. Dimensi perlindungan dari kerusakan harta 

sejalan dengan prinsip dar’ al-mafsadah, sementara dimensi perlindungan 

terhadap keberadaan harta selaras dengan prinsip jalb al-mas }lah}ah.  

Kinerja finansial bank syariah adalah penentuan ukuran-ukuran 

tertentu untuk mengukur keberhasilan bank syariah dalam menghasilkan laba. 

Dalam stakeholders theory, kinerja finansial terkait dengan kepentingan pihak 

internal, yaitu pemilik atau pemegang saham, manajer serta karyawan. 

Dengan mengintegrasikan stakeholders theory dan konsep maqa>s }id, kinerja 

finansial bank syariah harus memperhatikan perlindungan harta dan 

perlindungan kemaslahatan pihak internal bank syariah, yaitu pemilik, 

manajer serta karyawan bank syariah.  

D. SISTEM PENILAIAN KINERJA SOSIAL BANK SYARIAH 

Kinerja sosial perusahaan yang sering dikenal dengan Corporate Social 

Performance (CSP) sebenarnya merupakan kelanjutan dari aktivitas tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). CSR adalah kegiatan-kegiatan sosial sebagai 

bentuk komitmen perusaaan terhadap kepedulian sosial yang terintegrasi dalam 

operasi bisnis dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara, CSP merupakan bentuk 

evaluasi dan penilaian terhadap aktivitas CSR perusahaan.  

Setiap perusahaan mempunyai perbedaan dalam implementasi tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). Perbedaan tersebut karena beberapa faktor 
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seperti visi dan misi perusahaan, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, budaya 

bisnis perusahaan, dan permintaan stakeholders. Prinsip tanggung jawab sosial 

perusahaan tergantung pada nilai-nilai perusahaan dan perencanaan strategis 

yang dilakukan oleh manajemen.  Implementasi CSR akan berjalan dengan baik 

jika manajemen dan karyawan mempunyai komitmen yang sama terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.  

Seiring dengan meningkatnya kesadaran banyak perusahaan 

terhadap pentingnya CSR dan semakin diterima oleh berbagai pihak, 

penilaian terhadap kinerja sosial perusahaan juga berkembang. Beberapa 

peneliti telah mengembangkan sistem penilaian kinerja sosial perusahaan 

(CSP). Namun, konsep CSR yang cukup variatif memang berakibat pada sistem 

penilaian kinerja sosial (CSP) yang bervariasi juga. Terkait dengan bank 

syariah, sampai saat ini belum ada peneliti yang secara spesifik 

mengembangkan penilaian kinerja sosial bank syariah. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan mengadaptasi konsep CSP yang dikembangkan untuk 

penilaian perusahaan secara umum. Di antara konsep CSP yang diadaptasi 

tersebut adalah penilaian kinerja bank syariah menggunakan Islamic Social 

Reporting (ISR) Index. Selain itu, ada juga sistem penilaian kinerja sosial 

bank syariah yang terintegrasi dengan penilaian kinerja finansial bank 

syariah, seperti model ANGELS yang dikembangkan oleh Triyuwono dan 

beberapa peneliti lainnya. 

Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan digagas oleh 

Roszaini Haniffa pada tahun 2002 dan selanjutnya dikembangkan  oleh 

Rohana Othman, et. al. pada tahun 2009 dan 2010. Konsep ISR muncul 

sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada Allah dan masyarakat. Di 

samping itu, ISR juga merefleksikan transparansi kegiatan bisnis perusahaan 

melalui penyajian informasi yang relevan sesuai dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-

perusahaan dengan pendekatan syariah. Indeks ini dikembangkan secara 

integratif berdasarkan pada standar pelaporan yang ditetapkan oleh AAOIFI 
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dan prinsip syariah. Beberapa peneliti kemudian mengembangkan konsep 

tersebut lebih lanjut.  

Haniffa, sebagai penggagas awal ISR, merumuskan Indeks ISR 

meliputi lima tema pengungkapan, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi 

(Finance & Investment), Tema Produk dan Jasa (Product), Tema Karyawan 

(Employees), Tema Masyarakat (Society), dan Tema Lingkungan 

(Environment). Dari lima tema tersebut, Othman, et. al. menambahkan satu 

tema pengungkapan, yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan (Corporate 

Governance). 

Sementara Triyuwono menawarkan konsep ANGELS untuk menilai 

kinerja bank syariah. Konsep tersebut diformulasikan oleh Triyuwono dari 

pemikiran filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit. Namun, 

konsep tersebut belum sampai pada tataran teknis. Pihak-pihak yang ingin 

menilai kinerja bank syariah menggunakan konsep ANGELS tersebut tentu 

saja harus mengembangkan indikator penilaian dulu sampai pada tataran 

teknis. Sistem ANGELS merupakan singkatan dari Amanah Management, 

Non-economic Wealth, Give Out, Earnings, Capital and Assets, Liquidity and 

Sensitivity to Market, dan Socio-Economic Wealth. Masing-masing faktor dari 

ANGELS tersebut merupakan bagian dari “proses”, “hasil”, dan 

“stakeholders”. 

Dari enam faktor yang terdapat dalam ANGELS, beberapa di 

antaranya terkait dengan kinerja finansial bank syariah dan sebagian yang lain 

terkait dengan kinerja sosial bank syariah. Triyuwono memang tidak 

memisahkan secara tegas dua macam kinerja tersebut dan memang fokus 

konsep tersebut adalah nilai etika syariah yang melandasinya. Namun kalau 

dipetakan dari sisi kinerja sosial bank syariah, penilaian kinerja sosial bank 

syariah terdapat dalam empat faktor, yaitu Amanah Management, Non-

economic Wealth, Give Out, dan Socio-Economic Wealth. 

Dalam faktor Amanah Management, dimensi sosial yang ditawarkan 

oleh Triyuwono adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam Amanah 

Management meliputi tiga macam, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, 
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akuntabilitas terhadap stakeholders, dan akuntabilitas terhadap alam. Wujud 

fundamental dari ketiga akuntabilitas tersebut terletak pada bisnis perbankan 

syariah yang benar-benar sesuai dengan syariah.  

Sementara dalam faktor Non-economic Wealth, faktor ini menjadi 

faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi faktor pembeda 

dengan penilaian bank syariah lain yang tidak berdasarkan pada etika syariah. 

Non-economic Wealth, dalam konsep Triyuwono, terdiri dari kesejahteraan 

mental dan kesejahteraan spiritual. Faktor ini memang bersifat abstrak, oleh 

karena itu diperlukan daya “akal” mental dan spiritual yang kuat dari 

manajemen bank syariah. Kesejahteraan ini merupakan salah satu “hasil” dari 

“proses” praktik amanah management.  

Faktor lain yang memuat dimensi sosial adalah adalah give out, yaitu 

distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan bank syariah. Menurut 

Triyuwono, etika syariah tidak menghendaki kekayaan (kesejahteraan) hanya 

beredar pada golongan tertentu saja. Kekayaan harus beredar dan dinikmati 

oleh banyak lapisan masyarakat agar tercipta pemerataan kesejahteraan dan 

meminimalkan kesenjangan. 

Kesejahteraan dalam perspektif syariah harus didistribusikan kepada 

pihak yang berhak menerimanya. Dalam konsep ANGELS, pihak yang 

menerima adalah pihak yang lebih luas dibandingkan dengan konvensional, 

yaitu direct participant, indirect participant, dan alam. Dengan distribusi 

yang lebih luas ini, bank syariah diharapkan akan mampu memberikan 

multiplier effects yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan distribusi 

kepada shareholders saja.  

Faktor terakhir yang memuat dimensi sosial adalah socio-economic 

wealth. Faktor keenam ini terkait dengan kesejahteraan materi yang tidak 

bersifat ekonomi semata, tetapi juga bersifat sosial. Contoh konkrit dari faktor 

keenam ini adalah dana infaq, zakat, dan shadaqah serta pendistribusiannya 

dalam bentuk qardul hasan kepada indirect participant. 

Dari dua sistem penilaian kinerja sosial bank syariah tersebut, ISR 

dan ANGELS, terdapat beberapa titik persamaan antara keduanya, meskipun 
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masing-masing mengungkapkannya dengan terma yang berbeda. Titik 

persamaan tersebut adalah pentingnya penilaian kinerja sosial bank syariah 

berdasarkan tiga relasi bank syariah, yaitu relasi bank syariah dengan Tuhan, 

relasi bank syariah dengan stakeholders, dan relasi bank syariah dengan alam. 

Tiga relasi tersebut menjadi poin penting wujud akuntabilitas sosial bank 

syariah yang harus dinilai. 

Relasi yang pertama adalah akuntabilitas bank syariah terhadap 

Tuhan. Dalam ISR maupun ANGELS, refleksi akuntabilitas bank syariah 

terhadap Tuhan adalah praktik bank syariah yang sesuai dengan ketentuan 

syariah dan bukan sekedar pada simbol-simbol syariah. Refleksi kesesuaian 

praktik bank syariah dengan ketentuan syariah tersebut wujud 

fundamentalnya bisa dilihat melalui status shariah compliance bank syariah. 

Dalam ISR, status shariah compliance termasuk dalam Tema Tata Kelola 

Perusahaan. Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas terhadap Tuhan 

tercakup di dalam Faktor Amanah Management.  

Relasi kedua adalah akuntabilitas bank syariah terhadap 

stakeholders. Dalam ISR, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap 

stakeholders terdapat dalam semua Tema ISR, selain Tema Lingkungan. 

Tema-tema tersebut adalah Tema Pendanaan dan Investasi (Finance & 

Investment), Tema Produk dan Jasa (Product), Tema Karyawan (Employees), 

Tema Masyarakat (Society), dan Tata Kelola Perusahaan (Corporate 

Governance). Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas sosial bank syariah 

terhadap stakeholders terdapat dalam empat faktor, yaitu Amanah 

Management, Non-economic Wealth, Give Out, dan Socio-Economic Wealth 

Selanjutnya, relasi ketiga adalah akuntabilitas sosial bank syariah 

terhadap alam. Dalam ISR, akuntabilitas terhadap alam secara eksplisit 

terdapat dalam tema tersendiri, yaitu Tema Lingkungan. Sementara dalam 

ANGELS, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap alam terdapat dalam 

Faktor Amanah Management dan Faktor Give Out. Dalam ANGELS, proses 

Amanah Management harus memperhatikan alam (nature) dan hasil 
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kesejahteraan (Give Out) yang diperoleh harus didistribusikan salah satunya 

untuk pelestarian dan pemeliharaan alam. 

Selain poin relasi dengan Tuhan, titik singgung tersebut ternyata 

juga selaras dengan konsep CSR yang bertujuan agar perusahaan tidak hanya 

menjalankan kepentingan para pemegang saham (shareholders), tetapi juga 

memperhatikan kepentingan stakeholders, seperti para karyawan, komunitas 

masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan.46 CSR merupakan 

kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan 

Triple Bottom Lines (3P), yaitu Profit, People, dan Planet. Dengan prinsip 3P 

ini, tujuan bisnis tidak lagi semata mencari profit (laba), tetapi juga harus 

memberikan kesejahteraan bagi manusia (people) dan menjamin 

sustainabilitas kehidupan dunia ini (planet).47  

Dalam perspektif maqa>s }id, kinerja sosial bank syariah sangat terkait 

dengan perlindungan seluruh unsur-unsur maqa>s }id. Kemaslahatan 

stakeholders, khususnya pihak eksternal bank syariah, menjadi poin penting 

untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini juga 

selaras dengan tujuan diturunkannya syariah (maqa>s }id al-shari>‘ah) untuk 

mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (fala>h}) melalui suatu tata 

kehidupan yang baik (h}aya>h t }ayyibah) serta selaras dengan tujuan ekonomi 

Islam yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

E. KONSTRUKSI SISTEM PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH 

PERSPEKTIF MAQA >S}ID AL-NAJJA>R 

Sampai saat ini, cukup banyak ulama dan sarjana yang 

mengembangkan konsep maqa>s }id al-shari>’ah. Salah satu sarjana 

kontemporer yang mengembangkan konsep maqa>s }id al-shari >’ah adalah ‘Abd 

al-Maji>d al-Najja>r, seorang ulama’ kelahiran Tunisia. Al-Najja>r sebagai 

seorang akademisi dan politisi di Tunisia mengembangkan maqa>s }id dengan 

perspektif dan spektrum yang lebih luas dari ulama’ sebelumnya. Al-Najja>r 

                                                 
46 A.B. Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic 
Management dalam CSR (Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009), 109-118. 
47 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 
191. 
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menguraikan maqa>s }id al-shari >’ah dengan berpijak pada dimensi kehidupan 

manusia. Al-Najja>r berpendapat bahwa kehidupan manusia berkembang 

sangat cepat. Ajaran agama Islam harus selalu bisa menjawab segala 

perkembangan tersebut. Agama Islam adalah agama yang selalu sesuai 

dengan dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia (s}a>lih} li kull zama>n wa 

maka>n). Oleh karena itulah, dimensi al-maqa>s }id al-d}aru>riyyah yang 

mainstream, yang lebih dikenal dengan al-d}aru>riyya>t al-khams, terkadang 

sudah tidak sepenuhnya tepat untuk membaca berbagai dinamika aspek 

kehidupan manusia yang berkembang sangat cepat. Padahal, berbagai 

dinamika dalam kehidupan manusia tersebut sudah seharusnya dicakup oleh 

maqa>s }id al-shari>‘ah.48 Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi keniscayaan 

bahwa maqa>s }id al-shari>‘ah harus berkembang dan berorientasi secara general 

pada komprehensifitas dimensi kehidupan manusia.  

Dengan menggunakan nalar berpikir yang bercorak epistemologi 

antroposentrisme,49 al-Najja>r menaruh perhatian pada upaya 

mengintegrasikan dan menginteraksikan prinsip-prinsip syariah dengan 

kondisi dan dimensi kehidupan manusia. Berdasarkan pada epistemologi 

antroposentrisme tersebut, al-Najja>r berupaya mereformulasi dan 

mengembangkan dimensi maqa>s }id al-shari>’ah.  

Dalam mengembangkan dimensi maqa>s }id al-shari>’ah, al-Najjar 

bertolak dari islamic worldview bahwa salah satu peran dan tugas utama 

manusia hidup di dunia ini sebagai wakil Allah (khali>fah Allah fi al-ard}). 

Berdasarkan peran dan tugas tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk 

menjaga dan melestarikan struktur alam semesta untuk menggapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara, tujuan dari syariat yang 

diturunkan oleh Allah (maqa>s }id al-shari >’ah) adalah untuk kemaslahatan 

manusia. Oleh karena itu, al-Najja>r berupaya menginternalisasikan tujuan dan 

prinsip dasar ajaran Islam (maqa>s }id al-shari>’ah) dan tugas manusia sebagai 

                                                 
48 ‘Abd al-Maji>d al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah bi Ab’a >d Jadi>dah (Beirut: Da>r al-Gharb al-Isla>mi, 
2008), 51. 
49 Aksin Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentrisme ke 
Antroposentrisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 322. 
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khalifah tersebut ke dalam dinamika kehidupan manusia kontemporer. 

Internalisasi tersebut kemudian menghasilkan pilar-pilar  maqa >s }id dan 

masing-masing pilar memuat dua dimensi maqa>s }id.  

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini 

membuat konstruksi sistem penilaian kinerja bank syariah yang 

dikembangkan dari dimensi-dimensi maqa>s }id al-Najja>r tersebut. Sebenarnya, 

sudah ada beberapa penelitian yang mengembangkan penilaian kinerja bank 

syariah dengan menggunakan pendekatan maqa>s }id. Namun, peneliti melihat 

bahwa beberapa penelitian tersebut masih mengandung beberapa kelemahan 

dalam membreakdown konsep maqa>s }id. 

Berdasarkan beberapa kelemahan tersebut, peneliti mengembangkan 

sistem penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan maqa >s }id, 

namun teori yang digunakan adalah maqa>s }id al-Najja>r. Konsep maqa>s }id al-

Najja>r lebih terinci dalam kaitannya dengan berbagai dimensi kehidupan 

manusia, sehingga lebih applicable untuk dijadikan sebagai kerangka teori 

dalam mengembangkan sistem penilaian kinerja bank syariah. Dalam konsep 

maqa>s }id al-Najja>r, unsur-unsur maqa>s }id al-Shari >‘ah terdiri dari: 1) menjaga 

nilai kehidupan manusia (h}ifz} qi >mat al-h}aya>h al-insa>niyyah); 2) menjaga 

esensi manusia (h}ifz} al-dha>t al-insa>niyyah); 3) menjaga sistem sosial 

masyarakat (h}ifz} al-mujtama‘); dan 4) menjaga dimensi material kehidupan 

(h}ifz} al-muh }i >t } al-ma>ddi >). 

Secara detail, berikut konstruksi sistem penilaian kinerja bank 

syariah menggunakan pendekatan maqa>s }id al-Najja>r. 

1. Menjaga nilai kehidupan manusia (h}ifz} qi >mat al-h}aya>h al-insa>niyyah)  

Pilar pertama dalam maqa>s }id al-Najja>r adalah menjaga nilai kehidupan 

manusia (h}ifz } qi >mat al-h}aya>h al-insa>niyyah). Manusia dalam kehidupan di 

dunia ini telah ditunjuk menjadi khalifah (wakil) Allah untuk menjaga 

kelestarian kehidupan dunia. Kelestarian kehidupan tersebut bisa terwujud 

jika manusia mampu merealisasikan dan mengejawantahkan nilai kehidupan 
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manusia, baik bersifat vertikal maupun horisontal. Menurut al-Najja>r,50 dua 

dimensi penting untuk melestarikan nilai kehidupan manusia adalah melalui 

menjaga agama dan menjaga humanitas manusia. 

Terkait dengan dimensi pertama ini, implementasi dimensi menjaga 

agama dalam penilaian kinerja bank syariah bisa dilakukan dengan menilai 

kepatuhan syariah (shariah compliance) bank syariah. Secara praktis, 

memenuhi faktor-faktor penunjang keberadaan dan peran agama dan 

menyingkirkan faktor-faktor penghambatnya bisa terwujud jika operasional 

bank syariah sesuai dan patuh dengan ketentuan syariah. Operasional 

perbankan syari’ah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip 

syari‘ah. Penerapan shariah compliance itu merupakan suatu keniscayaan. Di 

samping untuk menjaga keselarasan praktik operasional bank syariah dengan 

prinsip dan aturan syariah, shariah compliance juga bermanfaat untuk 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.  

Penilaian kepatuhan syariah (shariah compliance) pada perbankan 

syariah termasuk kategori penilaian Kinerja Sosial (KS) bank syariah. 

Kepatuhan syariah terkait dengan tiga prinsip dasar operasional bank syariah, 

yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa bank syariah. 

Berbagai transaksi perbankan syariah dalam ketiga prinsip dasar operasional 

tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah.  

Selanjutnya, dimensi kedua dalam melestarikan nilai kehidupan 

manusia adalah menjaga humanitas manusia. Humanitas tidak hanya 

mencakup dimensi individu manusia, karena manusia pada hakikatnya tidak 

dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Humanitas juga 

mencakup dimensi sosial manusia. Hakikat humanitas manusia artinya adalah 

segala faktor utama yang melandasi manusia sebagai manusia seutuhnya. 

Dalam kajian kontemporer, humanitas manusia yang menjadi kajian al-Najja>r 

ini serupa dengan hak asasi manusia (HAM/Human Right). Artinya, 

humanitas tersebut adalah seperangkat hak yang melekat pada substansi dan 

                                                 
50 ‘Abd al-Maji>d al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah bi Ab’a>d Jadi>dah (Beirut: Da>r al-Gharb al-Isla>mi, 
2008),59-61. 
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keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Menurut al-Najja>r,51 menjaga 

humanitas manusia artinya menjaga empat faktor yang menjadi pilar utama 

manusia seutuhnya. Keempat faktor tersebut adalah menjaga fitrah manusia, 

menjaga kehormatan, menjaga tujuan hidup manusia, dan menjaga kebebasan 

berkehendak.  

Terkait dengan dimensi kedua tersebut, indikator yang bisa 

digunakan dalam penilaian adalah visi, misi dan tujuan bank syariah. Concern 

bank syariah terhadap humanitas manusia bisa dilihat dalam visi, misi dan 

tujuan bank syariah. Ketiganya menjadi bagian penting dalam menentukan 

arah kebijakan dan operasional bank syariah. Sebagai subsistem ekonomi 

Islam, visi, misi, dan tujuan bank syariah harus selaras dengan tujuan 

ekonomi Islam.  

Breakdown Pilar Pertama Maqa >si}d al-Najja>r 
Menjaga Nilai Kehidupan Manusia 

Pilar 
Maqasid Dimensi Elemen Indikator/Pengungkapan

Nilai 
Kehidupan 
Manusia 

Agama Kepatuhan Syariah Status Kepatuhan Syariah 

Humanitas 
Manusia 

Visi, Misi, dan 
tujuan 

Komitmen terhadap: 
1. Kesejahteraan stakeholders
2. Sustainabilitas kehidupan 

2. Menjaga esensi manusia (h}ifz} al-dha>t al-insa>niyyah) 

Agama hadir untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Manusia 

secara sosial (masyarakat) terdiri dari individu-individu yang berbeda-beda. 

Starting point terjaganya kemaslahatan masyarakat adalah melalui terjaganya 

kemaslahatan masing-masing individunya. Menjaga substansi manusia berarti 

menjaga dua unsur utama yang ada pada diri manusia, yaitu jiwa dan akal. 

Terkait dengan penilaian kinerja bank syariah, dimensi perlindungan 

terhadap jiwa bisa diturunkan menjadi perlindungan terhadap karyawan dan 

nasabah. Memberikan perlindungan kepada karyawan dan nasabah berarti 

manajemen bank syariah telah memberikan perlindungan terhadap jiwa yang 

menjadi salah satu pilar dalam maqa>s }id al-shari>’ah.  

                                                 
51 Al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 86-104 
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Selanjutnya, dimensi kedua dalam menjaga esensi manusia adalah 

menjaga nalar/akal. Nalar merupakan salah satu faktor penopang kekuatan 

jiwa. Nalar lah yang membedakan manusia dengan makhluk lain di bumi. 

Nalar atau juga sering disebut dengan akal adalah suatu peralatan rohaniah 

manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan benar serta 

menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung pada 

pengalaman dan pengetahuan pemiliknya.  

Terkait dengan penilaian kinerja bank syariah, implementasi menjaga 

nalar adalah melalui pelatihan dan pendidikan karyawan sebagai SDM 

perusahaan serta melalui riset/penelitian. Dua bentuk kegiatan tersebut sangat 

penting dalam mengembangkan daya nalar karyawan bank syariah sekaligus 

sebagai bentuk perlindungan manajemen bank syariah terhadap nalar. Sumber 

daya manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang sangat berharga, 

bahkan tak ternilai harganya. SDM bank syariah terdiri dari semua karyawan 

yang bekerja dalam menjalankan organisasi perusahaan. Sumber daya 

manusia yang berkualitas sangat vital dalam menjalankan operasional bank 

syariah untuk tercapainya tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan bank syariah serta kemampuannya untuk berdaya saing dan 

kompetitif sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya. 

Selain training atau pelatihan, implementasi dimensi penjagaan nalar 

juga bisa dilakukan dengan dukungan terhadap penelitian atau riset untuk 

pengembangan bank syariah. Riset bank syariah penting untuk dilakukan agar 

bank syariah bisa terus berdaya saing, memenuhi harapan masyarakat, serta 

bisa lebih mewujudkan kesejahteraan stakeholders. 

Breakdown Pilar Kedua Maqa >si}d al-Najja>r 
Menjaga Esensi Manusia 

Pilar 
Maqasid Dimensi Elemen Indikator/Pengungkapan 

Nilai 
Esensi 

Manusia 

Jiwa 

Karyawan • Gaji Karyawan / Total 
Pendapatan  

• Jaminan kesehatan 
• Jaminan keselamatan 

Nasabah • Dana dijamin oleh LPS 
Nalar Pelatihan dan • Dana training dan 
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Pilar 
Maqasid Dimensi Elemen Indikator/Pengungkapan 

Pendidikan 
Karyawan 

pendidikan karyawan / 
total biaya 

Penelitian/Riset • Dana  penelitian / total 
biaya 

3. Menjaga sistem sosial masyarakat (h}ifz} al-mujtama‘) 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa 

berinteraksi dengan orang lain. Menjaga sistem sosial masyarakat artinya 

menjaga sistem aturan masyarakat sesuai dengan bangunan dan kerangka 

dasar yang telah ditetapkan agar tercapai misi kehidupan. Dalam konsep al-

Najja>r, menjaga sistem sosial masyarakat terdiri dari dua unsur, yaitu 

menjaga keturunan (h}ifz} al-nasl) dan menjaga struktur sosial masyarakat (h}ifz} 

al-kiya>n al-ijtima>‘i >). Dalam penilaian kinerja bank syariah, menjaga sistem 

sosial masyarakat termasuk dalam kategori penilaian kinerja sosial (KS) bank 

syariah.  

Menjaga keturunan berarti menjaga kontinuitas dan keberlangsungan 

generasi manusia. Manusia diciptakan berpasang-pasangan agar terjaga 

keberlangsungan kehidupan manusia melalui keturunan sebagai generasi 

penerus. Bahkan, Islam menegaskan bahwa pertumbuhan dan 

keberlangsungan generasi penerus tersebut tidak hanya terkait pertumbuhan 

secara kuantitas. Namun pertumbuhan tersebut harus didasarkan juga pada 

kualitas generasi penerus. Oleh karena itu, segala hal yang mendorong 

pertumbuhan generasi penerus, baik secara kuantitas dan kualitas harus 

dijaga. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah jaminan nutrisi yang 

cukup serta pendidikan jiwa, akhlak dan nalar yang memadai.  

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah 

memberikan beasiswa pendidikan. Generasi muda merupakan aset yang 

sangat berharga bagi keberlanjutan umat manusia. Salah satu bentuk 

perlindungan terhadap keturunan adalah menjaga kualitas generasi muda 

melalui dukungan beasiswa pendidikan.  
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Dimensi kedua dalam menjaga sistem sosial masyarakat adalah 

menjaga struktur sosial masyarakat (hifz} al-kiya>n al-ijtima>‘i). Manusia tidak 

akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah kalau tidak tergabung 

dalam struktur masyarakat. Masyarakat terdiri dari struktur yang beraneka 

ragam. Menurut al-Najja>r,52 menjaga struktur sosial masyarakat artinya 

menjaga dua unsur utama yang ada di dalamnya, yaitu organisasi masyarakat 

dan relasi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tercakup di dalam lembaga 

masyarakat yang bermacam-macam. Lembaga tersebut mulai dari keluarga 

sebagai organisasi terkecil, organisasi kemasyarakatan, sampai pemerintah 

sebagai organisasi formal.  

Di samping itu, hal penting yang harus dijaga kelestariannya dalam 

struktur sosial masyarakat adalah relasi yang ada di dalamnya. Dalam 

masyarakat terdapat banyak relasi yang saling terkait, mulai dari relasi antar 

individu, relasi antara individu dengan struktur masyarakat, relasi antara 

individu dengan pemerintah, serta relasi antara individu dengan organisasi 

masyarakat. Menjaga relasi sosial artinya menjaga berbagai macam relasi 

dalam masyarakat berdasarkan prinsip persaudaraan (tenggang rasa), prinsip 

keadilan, serta prinsip tolong menolong dan saling membantu. 

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah 

melalui dana sosial bank syariah yang disalurkan untuk CSR (Corporate 

Social Responsibility). Besaran dana CSR bank syariah merefleksikan 

seberapa besar perhatian dan kepedulian bank syariah terhadap masyarakat 

sekitar. Dalam dimensi yang lebih luas, CSR bank syariah menunjukkan 

perlindungan bank syariah terhadap struktur sosial masyarakat dan relasi 

sosial. 

Breakdown Pilar Ketiga Maqa >si}d al-Najja>r 
Menjaga Sistem Sosial 

 
Pilar 

Maqasid Dimensi Elemen Indikator/ 
Pengungkapan 

Sistem 
Sosial Keturunan Beasiswa 

Pendidikan 
Dana beasiswa 
pendidikan/ total dana 

                                                 
52 al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 157-158. 
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sosial 
Struktur Sosial CSR Dana CSR / Total Biaya 

4. Menjaga dimensi material kehidupan (h}ifz} al-muh }i >t } al-ma>ddi >) 

Manusia hidup di dunia tidak hanya terkait dengan manusia itu 

sendiri. Ada faktor lain yang harus diperhatikan oleh manusia untuk 

menunjang fungsi dan tugasnya di alam dunia ini. Faktor lain tersebut adalah 

unsur material yang melingkupi manusia dan menunjang kehidupan di dunia. 

Tanpa unsur material tersebut, niscaya manusia tidak akan bisa hidup untuk 

menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Unsur material tersebut adalah 

harta yang diperoleh dan dimanfaatkan serta lingkungan alam sekitar tempat 

manusia hidup dan menghasilkan harta kekayaan. Al-Qur’an telah 

menegaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi diserahkan kepada 

manusia pengelolaannya. Manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini 

bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Baik dan buruknya alam raya ini 

tergantung kepada manusia. 

Dalam kajian maqa>s }id al-Najja>r, harta dibedakan dari dimensi 

material lainnya. Meskipun harta merupakan bagian dari dimensi material, 

namun harta memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda dengan 

struktur benda alam lainnya. Harta diperoleh seseorang melalui kerja dan cara 

pemerolehan harta lainnya, sehingga relasi harta dan manusia adalah relasi 

kepemilikan yang bisa berputar, beralih dan berpindah kepemilikan.  

Menurut al-Najja>r,53 menjaga harta bisa dilakukan melalui beberapa 

cara, di antaranya:  

1) Menjaga harta melalui kerja dan pengembangannya. Agama sangat 

memperhatikan pentingnya harta dalam kehidupan manusia. Oleh karena 

itu, agama sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bahkan, anjuran 

untuk bekerja hampir sampai pada derajat wajib karena urgensinya dalam 

kehidupan manusia. Banyak nas }s } menegaskan tentang pentingnya bekerja 

dan perintah untuk melakukannya. Dalam kajian fikih, kajian tentang harta 

                                                 
53 al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 187-206. 
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dan bekerja serta bertransaksi (bisnis) menjadi sub kajian penting yang 

dikenal dengan fikih muamalah.  

2) Menjaganya dari kerusakan, baik karena perbuatan yang sia-sia ataupun 

merusaknya tanpa tujuan, seperti dibakar, pembunuhan hewan tanpa 

tujuan, atau penggunaan harta untuk hal-hal yang menimbulkan kerusakan, 

seperti miras dan narkoba, atau penggunaan harta secara berlebihan di luar 

standar kebutuhan. Dalam kehidupan manusia, harta sangat dibutuhkan 

untuk menunjang kehidupan di dunia. Oleh karena itu, Islam melarang 

semua aktifitas yang bisa merusak harta atau menyia-nyiakannya. 

Konsumerisme, boros, dan bermewah-mewahan termasuk budaya yang 

dikecam oleh Islam. Semua aktifitas tersebut termasuk kategori menyia-

nyiakan harta yang sebenarnya berdampak negatif, secara personal 

maupun sosial. Meskipun budaya konsumerisme telah menjadi gaya hidup 

(lifestyle) banyak orang karena memang pemasaran begitu gencar serta 

iklan-iklan sangat persuasif di berbagai media, namun hal itu sangatlah 

bertentangan dengan prinsip Islam sekaligus berseberangan dengan prinsip 

menjaga harta (h}ifz} al-ma>l). Al-Qur’an secara tegas melarang tabdhi>r dan 

isra>f.  

3) Perlindungan terhadap hak kepemilikan.  

Dalam Islam, harta dan hak kepemilikan mendapatkan perlindungan secara 

hukum. Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan 

harta orang lain. Selain itu, Islam juga melarang seseorang memakan harta 

sesamanya dengan cara haram, seperti riba, judi, suap dan berbagai 

aktivitas sejenis yang bersifat manipulatif serta berbagai macam aktivitas 

yang mengarah kepada timbulnya permusuhan. Dalam Islam, setiap 

kejahatan terhadap harta orang lain (ta‘addi > ‘ala > al-milkiyyah) diberikan 

balasan yang setimpal. Islam sangat melarang tindakan pencurian, 

perampokan ataupun  perampasan. 

4) Menjaga harta dengan melindungi nilainya,  

Setiap barang atau obyek material dikategorikan sebagai harta jika 

memiliki nilai. Namun, dalam dunia bisnis sering kali terdapat permainan 



38 
 

harga untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang tentu saja merugikan 

dan mendzalimi pihak lain. Praktik semacam ini sangat dilarang dalam 

Islam. Beberapa praktik permainan harga yang dilarang dalam Islam di 

antaranya tadli>s harga, rekayasa pasar dalam supply, serta rekayasa pasar 

dalam demand.  

5) Menjaga harta dengan mengedarkan dan memutarnya (sirkulasi).  

Dalam Islam, harta dan kekayaan seyogyanya selalu berputar dan beredar 

di antara banyak masyarakat serta tidak tertahan atau dimiliki oleh 

segelintir orang saja. Al-Qur’an menegaskan:  

     

       

“… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di 

antara kamu.”54 

Tujuan utama dari prinsip sirkulasi harta kekayaan ini adalah mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat (social welfare). Semakin cepat sirkulasi 

harta kekayaan di antara masyarakat, semakin sejahtera masyarakat 

tersebut.  

Dalam kajian ekonomi Islam, sirkulasi harta kekayaan dikenal dengan 

istilah tawzi>‘. Proses sirkulasi harta tersebut bisa melalui dua cara, yaitu 

distribusi dan redistribusi. Distribusi adalah proses sirkulasi harta yang 

menyangkut hak-hak indidivu dalam masyarakat. Hak-hak inilah yang 

menyediakan aturan dasar bagi karakter sebuah ekonomi dan selanjutnya 

menentukan cara distribusi atas pendapatan dan kekayaan. Konsepsi hak 

kepemilikan dan hak kebebasan sangat mendasar untuk menentukan pola 

distribusi. Sementara, redistribusi adalah pola sirkulasi harta yang 

berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga dan sosial.55 

                                                 
54 Al-Qur’an, 59: 7. 
55 Rafi>q Yu>nus al-Mis}ri>, Us}u >l al-Iqtis}a >d al-Isla >mi> (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2012), 209-210. 
Menurut Zarqa dan Al-Jarhi, redistribusi harta kekayaan bertujuan untuk: (1) melawan 
kemiskinan, mengingat adanya ajaran penghormatan kepada anak Adam; (2) purifikasi bagi 
penderma.; dan (3)mereduksi ketidakadilan. Lihat Mabid Ali Al-Jarhi and Muhammad Anas 
Zarqa, “Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective,” Makalah 
dipresentasikan dalam Sixth International Conference on Islamic Economics and Finance di 
Jakarta pada tanggal 21-24 Nopember 2005, 43. 
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Dalam Islam, redistribusi harta kekayaan bisa bersifat imperatif, seperti 

zakat dan nadzar, bisa juga bersifat filantropis, seperti sedekah dan wakaf.   

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah 

adalah melalui redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan 

bentuk kepedulian sosial bank syariah. Oleh karenanya, redistribusi 

pendapatan termasuk dalam kategori penilaian kinerja sosial (KS) bank 

syariah. Sementara, penilaian lain dalam dimensi perlindungan harta adalah 

penilaian kinerja finansial (KF) bank syariah terkait profitabilitas, kualitas 

aset, likuiditas, permodalan, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Kesemuanya itu merupakan bentuk perlindungan bank syariah terhadap harta 

sesuai dengan tujuan shariah (maqa>s }id).  

Dalam ekonomi Islam, terminologi redistribusi pendapatan dikenal 

dengan istilah i‘a>dat al-tawzi>‘. Terminologi ini digunakan untuk merujuk 

pada adanya mekanisme zakat, sedekah, kafa>rat, serta beberapa jenis 

redistribusi lainnya. Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan 

dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. 

Sedangkan redistribusi berlandaskan pada konsiderasi keagamaan, moral, 

keluarga dan sosial. Konsiderasi tersebut bisa juga disebut sebagai 

transformasi sosial.56 Zarqa dan Al-Jarhi  lebih jauh menjelaskan bahwa 

redistribusi dilandasi oleh beberapa prinsip dasar, yaitu utilitarianisme Islam, 

penebusan doa (atonement for sins), sebagai sebuah konsesi kemunduran, dan 

pergantian (exchange) abadi antara Tuhan dan hambanya.57  

Bentuk lain penilaian kinerja bank syariah terhadap implementasi 

perlindungan bank syariah terhadap harta adalah melalui faktor-faktor kinerja 

finansial yang terdapat dalam Metode CAMELS, yaitu Capital (permodalan), 

Assets Quality (kualitas aset), Earning (rentabilitas), Liquidity (likuiditas), 

dan Sensitivity to Market Risk (sensitifitas terhadap risiko pasar). Lima faktor 

                                                 
56 al-Mis}ri>, Us }u>l al-Iqtis }a>d, 226. 
57 Al-Jarhi and Zarqa, “Redistributive Justice,” 41-42. Secara garis besar, redistribusi kekayaan 
dan pendapatan dalam Islam dikenal melalui tujuh cara: (1) zakat; (2) sedekah; (3) belanja wajib; 
(4) kafarat (5) nadzar; (6) sembelihan; dan (7) insentif negara. Lihat Muh}ammad Rawwa>s Qal‘ahji, 
Maba>hith fi> al-Iqtis}a >d al-Isla>mi> min Us }u>lihi al-Fiqhiyyah (Beirut: Da>r al-Nafa>’is, 2000), 88. 
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tersebut merefleksikan unsur-unsur perlindungan harta dalam konsep maqa>s }id 

al-Najja>r. 

Implementasi lain perlindungan harta pada bank syariah adalah 

penilaian sensitivitas atas risiko pasar yang dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar 

yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko 

pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan 

untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian 

yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Dalam perspektif maqa>s }id 

al-Najja>r, penilaian ini sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai suatu 

harta. 

Dimensi kedua dalam menjaga unsur material manusia adalah 

menjaga lingkungan. Lingkungan artinya adalah alam tempat manusia 

tinggal. Bumi dengan segala isinya adalah lingkungan. Begitu juga semesta 

yang melingkupi bumi tempat manusia tinggal merupakan lingkungan. 

Menjaga lingkungan sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. 

Sebagai khalifah Allah, manusia memegang peranan penting bagi 

keberlanjutan manusia itu sendiri. Al-Qur’an telah mengingatkan bahwa atas 

peran manusia sendiri lah kerusakan di dunia ini.  

Menurut al-Najja>r,58 menjaga lingkungan artinya adalah menjaga 

sistem keseimbangan lingkungan dan melestarikannya serta menjaganya dari 

kerusakan, pencemaran, dan konsumsi yang berlebihan. Lingkungan dan alam 

memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan dan 

alam akan berdampak besar bagi keseimbangan dan kesinambungan 

kehidupan semua makhluk hidup di dunia.  

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah 

adalah melalui CSR lingkungan (environment responsibility). Konsep yang 

mendasari tema ini adalah mi>za>n, i‘tida>l, khila>fah, dan akhirat. Konsep-

konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan 

tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada 
                                                 
58 Al-Najja>r, Maqa>s}id al-Shari>‘ah, 207-230. 
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umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. 

Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan untuk 

manusia agar dikelola tanpa harus merusaknya.  

Selain menekankan pada kepentingan sosial masyarakat, Islam juga 

memerintahkan praktik CSR ini pada lingkungan. Lingkungan serta 

pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran dari Islam. Yang mendasari 

terbentuknya filosofi kebajikan lingkungan  yang dilakukan secara holistic 

oleh Rasulullah SAW adalah keyakinan bahwa makhluk pada dasarnya 

memiliki sifat ketergantungan terhadap makhluk lain. Sifat ketergantungan 

antara sesama makhluk hidup ini merupakan fitrah dari Allah SWT . Allah 

menciptakan alam semesta ini secara seimbang dan terukur, baik dari segi 

kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga apabila manusia merusak alam 

semesta ini ataupun mengabaikan alam semesta ini maka konsekuensinya 

alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang berdampak pada 

penderitaan manusia pula. 

Breakdown Pilar Keempat Maqa>si }d al-Najja>r 
Menjaga Dimensi Material Kehidupan 

Pilar 
Maqasid Dimensi Elemen Indikator/ 

Pengungkapan 

Dimensi 
Material 

Kehidupan 

Harta 

Redistribusi Pendapatan 
• Zakat/laba bersih 
• Dana kebajikan/ 

total pendapatan 

Permodalan 
• Capital 

Adequacy Ratio 
(CAR) 

Kualitas Aset 
• Rasio Kualitas 

Aktiva Produktif 
(KAP) 

Profitabilitas 
• Rasio Net 

Operating 
Margin (NOM) 

Likuiditas 
• Rasio Short 

Term Maturity 
(STM) 

Sensitivitas terhadap Risiko 
Pasar 

• Rasio Market 
Risk (MR) 

Lingkungan CSR Lingkungan 
• Kegiatan sosial 

terkait isu-isu 
lingkungan  
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F. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah sebagai fokus kajian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan berdasarkan  analisis serta 

pembahasan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Sistem penilaian kinerja finansial bank syariah ada yang menilai kinerja 

finansial bank syariah secara parsial dan ada juga yang secara komprehensif. 

Secara parsial, penilaian kinerja bank syariah banyak dilakukan dari sisi 

profitabilitas. Di samping ada juga penilaian kinerja finansial dari sisi 

kualitas aset, permodalan atau likuiditas. Sementara, sistem penilaian 

kinerja finansial bank syariah secara komprehensif umumnya memuat 

Faktor Capital (permodalan), Assets quality (kualitas aset), Earning 

(profitabilitas), Liquidity (likuiditas), dan Sensitivity to market risk 

(sensitifitas terhadap risiko pasar). Beberapa sistem penilaian kinerja bank 

syariah secara komprehensif tersebut di antaranya Metode CAMELS, 

Metode RGEC, dan Metode ANGELS. Dalam perspektif maqa>s }id, kinerja 

finansial bank syariah terkait dengan perlindungan harta dan perlindungan 

pihak internal bank syariah. 

b. Sistem penilaian kinerja sosial bank syariah relatif lebih sulit diformulasikan 

dibandingkan sistem penilaian kinerja finansial bank syariah. Hal ini karena 

konsep CSR yang menjadi dasar penilaian kinerja sosial cukup variatif. Sampai 

saat ini belum ada peneliti yang secara spesifik mengembangkan penilaian 

kinerja sosial bank syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk 

menilai kinerja sosial bank syariah mengadaptasi konsep CSP yang 

dikembangkan untuk penilaian perusahaan secara umum. Di antara konsep 

CSP yang diadaptasi tersebut adalah sistem penilaian kinerja bank syariah 

menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) Index. Selain itu, ada juga 

sistem penilaian kinerja sosial bank syariah yang terintegrasi dengan 

penilaian kinerja finansial bank syariah, seperti Model ANGELS yang 

dikembangkan oleh Triyuwono. Secara umum, titik persamaan antara ISR 
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dan ANGELS, meskipun masing-masing mengungkapkannya dengan terma 

yang berbeda, adalah pentingnya penilaian kinerja sosial bank syariah 

berdasarkan tiga relasi bank syariah, yaitu relasi bank syariah dengan 

Tuhan, relasi bank syariah dengan stakeholders, dan relasi bank syariah 

dengan alam. Tiga relasi tersebut menjadi poin penting wujud akuntabilitas 

sosial bank syariah yang harus dinilai. Dalam perspektif maqa>s }id, kinerja 

sosial bank syariah terkait dengan perlindungan kemaslahatan stakeholders, 

yaitu pihak eksternal bank syariah. 

c. Sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif 

maqa>s }id al-Najja>r mencakup dimensi-dimensi berikut: 

1) Menjaga nilai kehidupan manusia. Dimensi pertama unsur ini adalah 

menjaga agama yang implementasinya dalam penilaian kinerja bank 

syariah melalui penilaian kepatuhan syariah (syariah compliance). 

Sementara, penilaian terhadap menjaga humanitas manusia sebagai 

dimensi kedua dilakukan melalui penilaian visi, misi dan tujuan bank 

syariah.  

2) Menjaga esensi manusia. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga 

jiwa. Implementasinya adalah melalui penilaian perlindungan terhadap 

karyawan dan nasabah. Sementara dimensi kedua adalah menjaga nalar 

yang bisa dilakukan melalui penilaian terhadap pelatihan dan pendidikan 

karyawan serta melalui penelitian atau riset.  

3) Menjaga sistem sosial. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga 

keturunan. Dalam penilaian kinerja bank syariah, penilaian dimensi ini 

bisa dilakukan melalui dukungan beasiswa pendidikan yang diberikan. 

Sementara, dimensi kedua unsur ketiga ini adalah menjaga struktur sosial 

masyarakat. Penilaian kinerja untuk dimensi kedua ini dilakukan melalui 

penilaian terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh bank syariah.  

4) Menjaga dimensi material kehidupan. Dimensi pertama unsur ini adalah 

menjaga harta. Implementasi penilaian kinerja bank syariah untuk 

dimensi pertama ini adalah melalui redistribusi pendapatan sebagai 

penilaian kinerja sosial, serta melalui penilaian terhadap permodalan, 
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kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, dan sensitifitas terhadap risiko 

pasar sebagai penilaian kinerja finansial (KF). Sementara, dimensi kedua 

unsur ini adalah menjaga lingkungan yang dinilai melalui CSR 

lingkungan yang dilakukan oleh bank syariah. 

2. Implikasi Teoretik 

 

Implikasi teoretik dari penelitian ini adalah bahwa sistem penilaian 

kinerja bank syariah yang dihasilkan dalam penelitian ini memperbaharui dan 

melengkapi sistem penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan maqa>s }id 

yang ditawarkan oleh Omar Mohammed, et al. sebelumnya. Secara teori, 

dimensi maqa>s }id al-Najja>r yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

penelitian ini lebih terperinci dibandingkan teori maqa>s }id yang digunakan oleh 

Omar Mohammed, et al. yang berpijak pada dimensi maqa >s }id al-Ghaza>li> dan 

Abu> Zahrah.  

Al-Najja>r berupaya menginternalisasikan tujuan dan prinsip dasar 

ajaran Islam (maqa>s }id al-shari>’ah) dan tugas manusia sebagai khalifah ke 

dalam dinamika kehidupan manusia kontemporer. Internalisasi tersebut 

kemudian menghasilkan dimensi-dimensi maqa>s }id yang lebih terperinci dan 

komprehensif dalam menjawab dinamika kehidupan umat manusia 

kontemporer dibandingkan teori maqa>s }id sebelumnya. Dengan demikian, 

upaya breakdown dimensi maqa>s }id al-Najja>r ke dalam sistem penilaian kinerja 

bank syariah menjadi lebih mudah diaplikasikan (applicable) dibandingkan 

teori maqa>s }id al-Ghaza>li> dan Abu> Zahrah. 

Di samping itu, hasil penelitian ini juga berimplikasi pada regulasi 

penilaian kinerja bank syariah saat ini yang menggunakan RGEC. Sistem 

RGEC ini menggantikan aturan sebelumnya yang menilai kinerja bank syariah 

dengan menggunakan CAMELS. Sistem RGEC belum cukup mengakomodir 

peran sosial bank syariah. Beberapa penilaian kinerja sosial memang sudah 

diakomodir dalam RGEC, seperti penilaian terhadap kepatuhan syariah, namun 

penilaian kinerja sosial bank syariah belum dilakukan secara komprehensif 

berdasarkan aturan OJK tersebut.  
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3. Keterbatasan Studi 

Penelitian ini menghasilkan sistem penilaian kinerja bank syariah 

dalam perspektif maqa>s }id al-Najja>r. Namun, sistem penilaian kinerja bank 

syariah yang dikonstruksi dalam penelitian ini masih terbatas pada sumber data 

yang dipublikasikan oleh bank syariah sebagai konsideran, sehingga beberapa 

elemen penilaian tidak tercover dalam sistem penilaian kinerja bank syariah 

pada penelitian ini.  

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah belum adanya 

keseragaman konsep dimensi sosial bank syariah yang harus dilakukan dan 

dilaporkan oleh bank syariah dalam bentuk laporan publikasi. Hal ini 

berimplikasi pada sulitnya merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah 

yang komprehensif dan aplikatif untuk semua bank syariah.  

4. Rekomendasi 

Sistem penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif maqa>s }id al-

Najja>r yang dihasilkan dalam penelitian ini membutuhkan keseragaman model 

publikasi bank syariah agar bisa diaplikasikan pada semua bank syariah. Hal 

itu membutuhkan dukungan dari regulator terkait dengan aturan tentang 

laporan publikasi bank syariah, baik laporan keuangan maupun laporan tata 

kelola. 

Sementara, penelitian lanjutan yang menggunakan perspektif maqa>s }id 

al-Najja>r harus mempertimbangkan berbagai macam konsideran secara 

komprehensif. Selain itu, rumusan tersebut juga harus tetap konsisten selaras 

dengan maqa>s }id shari >‘ah. Konsistensi tersebut sangat signifikan, untuk 

menepis dan menolak persepsi sebagian masyarakat bahwa bank syariah masih 

hanya sebatas menduplikasi bank konvensional tanpa ada perbedaan yang 

nyata. 
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