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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari sembilan 

Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2012 – 2016 yang dilihat 

dengan menggunakan pengukuran Islamicity Performance Index. Dilanjutkan 

dengan menganalisis dan memberikan penjelasan dari hasil perhitungan.  

1. Gambaran kinerja perbankan syariah berdasarkan Islamicity Performance 

Index dilihat berdasarkan enam indikator dengan hasil sebagai berikut: 

a. Bank Panin Syariah adalah bank yang mempunyai porsi paling besar untuk 

Profit Sharing Ratio. Pada tahun 2012 hingga 2015 pembiayaan bagi hasil 

Bank Panin Syariah selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 

2016 mengalami penurunan sebesar 6,91% yaitu dari 90,61% menjadi 

83,70%. Sedangkan bank dengan rasio pembiayaan bagi hasil paling 

rendah adalah Maybank Syariah dengan rata-rata rasio sebesar 8% ini 

disebabkan karena pada tahun 2012 dan 2013, nilai bagi hasil Maybank 

Syariah masih 0.  

b. Zakat Performing Ratio pada perbankan syariah di Indonesia dinilai belum 

memuaskan. Hal ini tercermin dari belum maksimalnya bank syariah 

dalam mengeluarkan zakat bahkan masih ada bank syariah yang belum 

melaksanakan pembayaran zakat padahal bank syariah merupakan institusi 

yang seharusnya menekankan pembayaran zakat sebagai tujuan. Jika 

dihitung berdasarkan net asset maka masih belum sesuai dengan ketentuan 

syariah karena rasionya masih dibawah 2,5% dari kekayaan. BNI Syariah 

mempunyai nilai paling besar dengan rata-rata sebesar 0,038% sedangakan 

BCA Syariah dan Maybank Syariah belum melaksanakan pembayaran 

zakat. 

c. Pendapatan yang diterima oleh bermacam stakeholders atau berdasarkan 

indikator Equitable Distribution Ratio diantara sembilan bank syariah 

yang diteliti, Bank Muamalat Indonesia dan Maybank Syariah lebih 

banyak mengalokasikan pendapatannya untuk karyawan. Bank Syariah 
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Mandiri, BNI Syariah dan BJB Syariah lebih banyak mengalokasikan 

pendapatannya 
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untuk masyarakat. Sedangkan BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Panin 

Syariah dan Bank Bukopin Syariah lebih besar mengalokasikan 

pendapatannya untuk pemegang saham.  

d. Perbandingan gaji direktur dan kesejahteraan karyawan atau pada 

indikator Directors-Employee Welfare Ratio, menunjukan bahwa ada 

kesenjangan yang cukup besar. Bank Muamalat Indonesia memiliki 

tingkat kesenjangan yang paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 53 

kali lipat sedangkan Maybank Syariah memiliki tingkat kesenjangan yang 

paling rendah dengan nilai rata-rata sebesar 4 kali lipat. Bank syariah 

diharuskan untuk melakukan evaluasi agar rata-rata gaji direktur dengan 

karyawan tidak memiliki tingkat kesenjangan yang terlalu tinggi. 

e. Hasil perhitungan rasio Islamic Income vs Non-Islamic Income dan 

Islamic Investment vs Non-Islamic Investment, didapatkan bahwa bank 

syariah telah melaksanakan kinerja bisnis dengan baik. Bank syariah telah 

menginvestasikan dananya pada sektor yang halal dengan hasil rasio 

sebesar 100% dan telah memiliki pendapatan 99% yang berasal dari 

pendapatan halal.  

2. Berdasarkan perhitungan enam indikator yang terdapat pada Islamicity 

Performance Index, indikator yang masih memiliki nilai rendah yaitu Zakat 

Performance Ratio. Sedangkan indikator yang memiliki nilai tinggi atau 

dinilai sudah baik yaitu Islamic Income vs Non-Islamic Income dan Islamic 

Investment vs Non-Islamic Investment.  

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

5.2.1 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa 

implikasi baik secara teoritis maupun manajerial. Implikasi teoritis berkaitan 

dengan kontribusi hasil penelitian atas perkembangan teori dalam ilmu perbankan 

Islam khususnya pada kajian pengukuran kinerja pada perbankan syariah. 

Gambaran kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Islamicity 

Performance Index dinilai sudah cukup baik, namun tidak menjamin sepenuhnya 

benar-benar sesuai dengan syariah Islam. Temuan pada penelitian ini yang 

menunjukan bahwa perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya sesuai 
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dengan syariah Islam yaitu masih kurangnya pembayaran zakat, ketimpangan 

antara gaji direktur dan karyawan serta masih adanya pendapatan non-halal. Maka 

dari itu temuan ini memberikan implikasi manajerial bagi pemerintah dan pihak 

perbankan untuk melakukan perbaikan ataupun meningkatkan kinerja perbankan 

syariah di Indonesia. Implikasi manajerial yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Pihak pemerintah seharusnya membuat kebijakan agar lembaga keuangan 

syariah mengukur dengan kinerja keuangan syariah, untuk menghindari 

kinerja perbankan syariah secara konvensional. 

2. Bagi Pihak Perbankan 

a. Bank Syariah dapat menjadikan Islamicity Performance Index sebagai 

evaluasi kinerja keuangan yang dapat melihat kinerja bisnis dan kinerja 

sosial guna melengkapi alat ukur kinerja yang sudah ada seperti RGEC 

dan CAMELS. 

b. Bank syariah dapat menghilangkan pendapatan yang bersumber dari non-

halal sehingga dalam kegiatannya, bank syariah senantiasa selalu 

mendapatkan keberkahan. 

c. Bank syariah untuk dapat memaksimalkan dalam pembayaran zakat agar 

sesuai dengan karakteristik bank syariah yakni tazkiyah. 

d. Bank syariah diharapkan untuk mengevaluasi rata-rata gaji direktur 

dengan tingkat kesejahteraan karyawan. Sehingga tidak memiliki 

ketimpangan yang cukup jauh. 

5.2.2 Rekomendasi 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi suatu 

cerminan untuk penelitian selanjutnya. Adapun kekurangan yang terdapat pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan kinerja Islami bank syariah yakni 

Islamicity Performance Index yang disusun oleh Hameed et al (2004) dari sisi 

keuangan saja. Padahal Hameed et al (2004) telah menyusun berbagai 

Islamicity Indices seperti Social Responsibility Index, Disclosure Index, 
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Financial Performance Index, Corporate Governance Index dan Social 

Environtment Index. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 9 Bank Umum Syariah yang ada di 

Indonesia pada periode 2012 – 2016. 

Berdasarkan beberapa keterbatasan tersebut, terdapat rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya terkait dengan pengukuran kinerja perbankan syariah, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengukuran kinerja perbankan 

syariah tidak hanya dari sisi keuangannya saja. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya memperpanjang periode penelitian. Selain 

itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ukuran populasi, 

bukan hanya Bank Umum Syariah (BUS) tetapi memasukkan Unit Usaha 

Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sampel 

dalam penelitian.   

 


