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ABSTRAK 

 

Nilai perusahaan merupakan suatu ukuran atau tolak ukur bagi 

perusahaan terutama investor dalam berinvestasi disuatu perusahaan 

untuk pengambilan tindakan. Dalam perbankan syariah nilai 

perusahaan tidak hanya dilihat dari angkanya saja tetapi juga dari 

segi syariah yaitu keadilan, keimanan, dan sosial. Nilai perusahaan 

dapat dianalisis melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya 

yaitu ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan 

dan kinerja maqashid syariah index terhadap nilai perusahaan pada 

Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian 

ini terdapat 14 perusahaan Bank Umum Syariah periode 2016-2020. 

Metode ini menggunakan purposive sampel yang didapatkan dari 14 

Bank Umum Syariah dengan jumlah penelitian 5 tahun maka jumlah 

keseluruhan sampel adalah 70 sampel. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan, sedangkan 

untuk variabel independen adalah UkuranPerusahaan dan Kinerja 

Maqashid Syariah Index. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder dari laporan tahunan (annual report). Analisis data yang 

digunakan adalah regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis (uji t, uji f, dan uji koefisien determinan) pengelolaan data 

menggunakan Eviews 10. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Ukuran 

Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, dan juga 

Kinerja Maqashid Syariah Index berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan. Secara simultan Ukuran Perusahaan dan Kinerja 

Maqashid Syariah Index berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Kinerja Maqashid Syariah 

Index, Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

Firm value is a measure or benchmark for companies, 

especially investors in investing in a company for taking action.  In 

Islamic banking, the value of the company is not only seen from the 

numbers but also in terms of sharia, namely justice, faith, and 

social. Firm value can be analyzed through several factors that 

influence it, namely the size and performance of the company.  This 

study aims to determine how the influence of company size and the 

performance of the Maqashid Syariah Index on firm value at 

Islamic Commercial Banks for the 2016-2020 period. 

This type of research is quantitative.  The population in this 

study there are 14 Islamic Commercial Bank companies for the 

2016-2020 period.  This method uses a purposive sample obtained 

from 14 Islamic Commercial Banks with a total of 5 years of 

research, so the total number of samples is 70 samples.  The 

dependent variable used in this study is firm value, while the 

independent variables are firm size and the performance of the 

Maqashid Syariah Index.  The type of data used is secondary data 

from the annual report.  The data analysis used is panel data 

regression, classical assumption test, and hypothesis testing (t test, 

f test, and determinant coefficient test) data management using 

Eviews 10. 

 The results of this study indicate that partially firm size has a 

positive effect on firm value, and also the Maqashid Syariah Index 

Performance has a positive effect on firm value.  Simultaneously 

Company Size and Performance Maqashid Syariah Index affect the 

Company Value. 

 

Keywords: Firm Size, Performance Maqashid Syariah Index, 

Firm Value. 
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MOTTO 

 

                  

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(Al Qur’an, Surat Al-Rad : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas, mempermudah dan memperjelas makna untuk menghindari 

adanya kesalahpahaman dalam memahami permasalahan dan 

mengembangkan judul skripsi ini, maka perlu dipertegas judul 

yang dimaksudkan adalah: “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan 

Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada Bank Umum Syariah 2016-2020”. Adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu, seperti 

manusia, benda-benda yang turut membentuk sebuah watak, 

perbuatan seseorang atau kepercayaan.
1
 

2. Ukuran Perusahaan merupakan suatu variabel untuk menjadi 

skala/perbandingan yang dapat diklasifikasikan besar dan 

kecilnya perusahaan dengan berbagai cara dengan total akiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasar.
2
 Dan untuk mengukur suatu 

runtutan baik berupa suatu pelayanan maupun produk 

perusahaan.
3
 

3. Kinerja Maqashid Syariah Index merupakan proses untuk 

menetapkan apakah bank syariah telah mencapai tujuan secara 

syariah. Maqashid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, 

yaitu maqashid dan al-syariah. Maqashid berarti tujuan, 

sedangkan al-syariah adalah jalan menuju sumber air. 

                                                           
1Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 747. 
2I Gusti Ayu Ratna Dewi, dkk., “Pengaruh Faktor Internal 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba,” Jurnal Sains, Akuntansi dan 

Manajemen (JSAM) 1, no. 4 (2019): 550-575. 
3Randi Radiantassa Putra, “Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Umur Perusahaan, Laverage, Dan Profitabilitas Terhadap Earnings 

Management Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO di Bursa Efek 

Indonesia” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016),  27. 
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4. Sehingga disimpulkan yaitu maqashid syariah adalah tujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia 

dan di akhirat.
4
 

5. Nilai Perusahaan adalah tolak ukur yang penting bagi para 

investor didalam berinvestasi di suatu perusahaan, nilai 

perusahaan pada bank umum syariah yang digunakan sebagai 

sampel penelitian ini adalah EVA (Economic Value Added).
5
 

Nilai perusahaan dalam pandangan klasik yaitu sebagai 

kepercayaan yang membantu perusahaan untuk menentukan 

suatu pilihan yang ada atau secara teknis merupakan bobot 

yang dipertimbangkan oleh pembuat keputusan di perusahaan 

untuk mendapatkan tujuan-tujuan alternatif ketika hendak 

mengambil tindakan.
6
 

6. Bank Umum Syariah adalah sebagai lembaga intermediasi 

melaksanakan penghimpunan dana dan dalam menyalurkan 

kembali ke sektor riil yang produktif serta berfungsi sosial 

untuk penghimpunan dana berupa zakat, infaq dan shadaqoh, 

kegiatan bank umum syariah mempunyai manfaat, sehingga 

menghasilkan kinerja dari kemaslahatan berupa aspek non-

keuangan. 
7
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam pertumbuhan perekonomian yang lumayan cukup pesat 

dalam suatu negara tidak terlepas dari peran sektor perbankan. 

Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula 

dijadikan ukuran kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu 

                                                           
4Mohammad Iqbal, “Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid 

Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 

Islam vol.6, no. 1 (2018): 5-18. 
5Jazilatur Rohmah, dkk., “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan,” E-JRA 

08, no. 05 (2019): 44-55. 
6Rida Almiravalda Hidayat Usman, “Indeks Maqashid Syariah dan 

Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah,” Jurnal Keuangan dan Perbankan 

Syariah 9, no. 2 (2021): 100-113. 
7Irma Setyawati, Bank Umum Syariah Di Indonesia; Peningkatan 

Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar 

(Yogyakarta: expert, 2018), 83. 
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negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam 

mengendalikan negara tersebut.
8
 Demikian pula dengan negara 

berkembang seperti Indonesia dimana ketergantungan dunia usaha 

terhadap sektor perbankan tampaknya semakin tinggi. Saat ini 

perbankan syariah di indonesia sekarang sudah mulai cukup 

berkembang kemudian masyarakat banyak yang mengetahui 

produk dari perbankan syariah, salah satu faktor utama yaitu 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di 

dunia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam ini 

menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam 

pengembangan keuangan syariah. Terdapat pendapat yang 

menyatakan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa 

memperhatikan kemaslahatan dan nilai sosial. Menurut Gubernur 

Bank Indonesia mengkritisi bahwa perbankan syariah saat ini 

cenderung pada sisi komersial, tidak sadarnya perhatian untuk 

penyuluhan terhadap sosial masyarakat, beliau memberikan saran 

untuk memperkuat pembiayaan sosial dan mengembangkan 

perbankan syariah agar lebih berorientasi kepada kesejahteraan 

masyarakat rakyat sesuai dengan tujuan syariah, tidak hanya dari 

keuntungan saja.
9
 Menurut Andreani Syarah Sefty bahwa bank 

syariah terutama pada permasalahan penilaian tidak hanya fokus 

kepada jumlah laba yang dihasilkan atau angka nominal, tetapi 

juga pada faktor lain yang berhubungan dengan kaidah yang ada 

didalam perbankan. Perbankan syariah di Indonesia mengalami 

perkembangan di mulai pada tahun 1992 hingga sekarang, bank 

syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang terdaftar 

di OJK, sehingga dengan ini sebagai bukti bahwa semakin ketat 

persaingan antar bank syariah di Indonesia kemudian membuat 

perusahaan harus menghadapi segala situasi agar mampu bertahan 

                                                           
8Kasmir, Dasar – Dasar Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), 40. 
9M. Hamidi, (2016, September 16). Bank Syariah? Asosial. 

REPUBLIKA. diperoleh tanggal 15 Desember 2021 dari 

http://www.republika.co.id/berita/kora/opinikoran/16/09/16/ofwb87.bank.sy

ariah.asosial. 

 

http://www.republika.co.id/berita/kora/opinikoran/16/09/16/ofwb87.bank.syariah.asosial
http://www.republika.co.id/berita/kora/opinikoran/16/09/16/ofwb87.bank.syariah.asosial
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dalam persaingan dan mempertahankan tujuan perbankan syariah 

yang terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang 

Perbankan Syariah bahwa “Perbankan syariah bertujuan 

menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan 

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat” 

dengan adanya perhatian penuh pada kegiatan operasional dan 

finansial perusahaan, penguatan dari sisi pengendalian dan 

perencanaan fungsi manajemen perbankan syariah sangat penting 

dalam menghadapi persaingan karena akan berpengaruh secara 

langsung terhadap kelancaran dan keberhasilan disuatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan.
10

 

Nilai perusahaan merupakan harga jual terhadap perusahaan 

yang layak dibayar oleh investor jika perusahaan yang 

bersangkutan dijual.
11

 Pendirian perusahaan mempunyai tujuan 

umum yaitu meningkatkan kesejahteraan investor, meningkatkan 

nilai perusahaan dan mendapat keuntungan yang tinggi. Secara 

khusus dalam perbankan syariah permasalahan nilai adalah suatu 

hal yang tidak terbatas pada angka-angka, namun juga berkaitan 

dengan hal-hal keimanan, sosial, keadilan, dan sebagainya yang 

semuanya adalah hal penting yang harus diperjuangkan dalam 

mencapai nilai tambah ekonomi suatu perusahaan.
12

 Sehingga, 

pengukuran nilai perbankan syariah lebih tepat menggunakan 

konsep Economic Value Added (EVA) yang dalam penilaiannya 

tidak hanya terbatas pada nilai angka-angka dan rasio.
13

 EVA 

yaitu mengukur kinerja manajerial dalam suatu tahun tertentu, 

                                                           
10Andreani Syarah Sefty, “Pengaruh Exchange Rate, Tunneling 

Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan 

Melakukan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesai Periode 2013-2015)” (Skripsi, 

Universitas Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 
11M Fuad, dkk., Pengantar Bisnis (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2006), 54. 
12Mohamed ibrahim Shahlul Hameed, “Nurtured By „Kuffr‟: The 

Western Phylosophycal Assumption Underlying Conventional (Anglo-

American) Accounting,” International Journal Of Islamic Financial Service 

2, no.2 (2000):1-20. 
13Jazilatur Rohmah, dkk., “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan,” E-JRA 

08, no. 05 (2019): 44-55. 



 
 

5 

EVA menjadi tolak ukur seberapa jauh perusahaan telah 

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dalam periode 

tertentu.
14

 Konsep Economic Value Added (EVA) merupakan 

pendekatan baru dalam menilai kinerja perusahaan secara adil 

dengan maksud ialah bahwa konsep Economic Value Added 

(EVA) memperhatikan sepenuhnya para penyandang dana dalam 

hal kepentingan, harapan dan derajat keadilan yang diukur dengan 

ukuran tertimbang dan struktur modal awal yang ada, dan 

pengukuran Economic Value Added (EVA) hanya fokus kepada 

pengukuran nilai perusahaan.
15

 

Ukuran perusahaan menjadi variabel yang dipakai dalam 

menentukan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan 

total aset yang dimiliki perusahaan, apabila perusahaan yang 

mempunyai ukuran yang besar menunjukkan perusahaan 

mengalami perkembangan, selain itu ukuran perusahaan yang 

besar menunjukkan kondisi yang stabil terutama di dalam return 

pengembalian saham untuk investor lebih tinggi, sehingga akan 

direspon positif oleh investor dan membuat harga saham 

perusahaan meningkat sehingga akan meningkatkan nilai 

perusahaan.
16

 Asset yang semakin besar pada perusahaan 

menunjukkan modal yang ditanam akan semakin banyak, semakin 

sering dan banyak volume penjualan maka akan semakin banyak 

pula perputaran uang perusahan dan apabila semakin besar 

kapitalisasi pasar perusahaan, maka semakin besar pula 

perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat.
17

 Ukuran besar 

                                                           
14Jazilatur Rohmah, ibid, 44-55. 
15Muhammad Rahman bayumi, “Valuasi Perbankan Syariah 

Dengan Pendekatan Economic Value Added (EVA) Dan Free Cash Flow 

To The Firm (FCFF)” (Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016), 7. 
16Sujoko dan Soebiantoro, “Pengaruh Struktur Kepemilikan, 

Leverage, Faktor Intern, dan Faktor Ekstern terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi Empirik pada Perusahaan Manufaktur dan Non Manufaktur di Bursa 

Efek Jakarta),” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 9, no. 1. (2007): 41-

48. 
17Hilmi dan Ali, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan: Studi Empiris pada 

Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006” 

(Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak, 2008). 
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kecilnya suatu perusahaan biasanya dilihat dari asset atau aktiva 

perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan total aset yang 

dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih 

banyak investor yang tertarik dengan perusahaan tersebut, 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. 

Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aset 

perusahaan mengalami kenaikan, ukuran perusahaan dianggap 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan, semakin besar suatu 

ukuran ataupun skala perusahaan maka akan semakin mudah 

perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari internal 

maupun eksternal.
18

 Kemudian ukuran perusahaan sebagai 

cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan, 

perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis diantaranya 

perusahaan berskala kecil dan berskala besar, perusahaan berskala 

besar lebih menarik minat investor karena akan berimbas dengan 

nilai perusahaan dimasa depan, maka dengan ini besar kecilnya 

ukuran suatu perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap 

nilai dari perusahaan tersebut.
19

 Ukuran perusahaan disini 

diharapkan dapat memperkuat pengaruh terhadap peningkatan 

nilai perusahaan yang lebih baik. Sehingga, ukuran perusahaan 

menjadi tolak ukur nilai perusahaan. 

Kinerja maqashid syariah index juga memiliki peran dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran nilai perusahaan 

didalam perbankan syariah cenderung hanya menggunakan rasio 

keuangan saja untuk mencapai suatu tujuan perusahaan secara 

umum yaitu mencapai keuntungan maksimal, dan masih ada 

kebutuhan untuk mengembangkan pengukuran nilai perusahaan 

dengan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah, 

untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dirumuskan dari 

sebuah pengukuran untuk mengukur perbankan syariah yang 

                                                           
18I Gusti Ngurah Gede, dkk., “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Leverage dan Profitabilitas terhadap nilai Perusahaan,” E-JurnalManajemen 

Unud 5, no.7 (2016): 4394 – 4422. 
19I Gusti Ngurah Gede, dkk., ibid, 4398. 
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sesuai tujuan syariah yaitu maqashid syariah.
20

 Sehingga dapat 

mengetahui apakah kinerja perbankan syariah yang sudah 

dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, yakni dengan 

mengetahui tingkat tujuan syariah yang dijalankan dan 

memberikan manfaat dan kreativitas dalam mengambil keputusan 

dan aktivitas kehidupan sosial.
21

 Pada bank syariah kinerjanya 

harus diukur melalui pencapaian pada aspek syariah. Untuk 

mengukur aspek ini berdasarkan syariah diukur dengan 

menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI), secara bahasa 

maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan 

syariah, maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang 

berarti kesengajaan atau tujuan, adapun syariah yang artinya jalan 

menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah 

sumber kehidupan, sehingga kesimpulannya maqashid syariah 

yaitu tujuan-tujuan dasar yang sudah ditetapkan berdasarkan 

prinsip syariah untuk mencapai kebaikan.
22

 Alat ukur yang dipakai 

oleh investor dalam menilai suatu perusahaan yaitu pengukuran 

terhadap kinerja perusahaan yang dilihat dari harga pasar saham 

perusahaan tersebut.
23

 Return yang didapat investor 

mengindikasikan kinerja perusahaan, jika suatu kinerja 

perusahaan baik, maka return yang akan diperoleh investor 

perusahaan akan tinggi dan sebaliknya.
24

 Dengan Itu, kinerja 

perusahaan diharapkan dapat memperkuat pengaruh terhadap 

peningkatan nilai perusahaan. Dalam mempertimbangkan nilai 

                                                           
20Muhammad A. Ghifari, dkk., “Analisis Kinerja Perbankan 

Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks,” 

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3, no. 2 (2015): 47-66. 
21Dzikron Abdillah, “Analisa Kinerja Perbankan Syariah 

Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah Index (MSI) dan Profitabilitas 

Bank Syariah” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014), 2. 
22Jazilatur Rohmah, dkk., “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan,” E-JRA 

08, no. 05 (2019): 44-55. 
23 Idar Muharrom Atsan, “Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel 

Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam Daftar Efek 

Syariah 2010-2013” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015), 2. 
24Idar Muharrom Atsan, Ibid, 3. 
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perusahaan terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi 

perubahan nilai perusahaan seperti ukuran perusahaan dan kinerja 

dari perusahaan itu sendiri. 

Dalam Industri perbankan syariah mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, didalam perkembangan 

ini bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang 

terdaftar semakin banyak. Perkembangan bank syariah dari tahun 

ke tahun ini akan diminati oleh para penyandang dana seperti para 

kreditur dan investor. Bagi para investor atau penyandang dana 

akan memperhatikan nilai perusahaan dan akan menjadi suatu 

pertimbangan nilai perusahaan tentunya ada beberapa faktor yang 

bisa mempengaruhi perubahan nilai perusahaan seperti ukuran 

perusahaan dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Berdasarkan 

statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK, aset BUS 

mengalami pertumbuhan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, 

berikut tabel pertumbuhan asset perbankan syariah: 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah 

        Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah 

Tahun  Total Aset Persentase  

2016 365,7 T 20,28% 

2017 435,0 T 18,97% 

2018 489,7 T 12,57% 

2019 538,3 T 9,93% 

2020 536,6 T 9,02% 

Sumber: (OJK, 2022) 

Pada tabel 1.1 menjelaskan mengenai total aset yang dimiliki 

dalam perbankan syariah dari tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa 

mengalami peningkatan total aset dari tahun ke tahun sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perbankan mengalami perkembangan dan 

memiliki ukuran perusahaan yang cukup baik dikarenakan ukuran 

perusahaan dapat dilihat dari total aset semakin besar total aset yang 
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dimiliki semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Bahwa besar 

kecilnya total aset dan aktiva maupun modal yang digunakan 

perusahaan merupakan cerminan dari ukuran perusahaan.
25

 

Berikutnya statistik perkembangan bank umum syariah yang 

mengalami pertumbuhan baik dari total aset dan jumlah bank, berikut 

tabel statistik perkembangan bank umum syariah: 

Tabel 1.2 

Statistik Perkembangan Bank Umum Syariah 

Statistik Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Total aset 254.184 288.027 316.691 350.364 397.073 

Jumlah 

bank 

13 13 14 14 14 

Jumlah 

kantor 

1.869 1.825 1.875 1.919 2.034 

Sumber: (OJK, 2022) 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa bank umum syariah 

memiliki total aset yang mengalami peningkatan, peningkatan 

tersebut di iringi dengan penambahan jumlah bank dan kantor 

sehingga dengan ini bahwa bank umum syariah mengalami 

perkembangan dari segi internal dan eksternal. Perusahaan dengan 

aset yang cukup besar biasanya akan mendapatkan perhatian 

lebih, sehingga ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-

hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan kondisi 

keuangan yang baik ini tentu tidak serta merta dapat dilakukan 

tanpa kinerja yang baik dari semua lini perusahaan.
26

 

Sehingga dari beberapa faktor diatas yang mempengaruhi nilai 

perusahaan yaitu ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan 

                                                           
25N K Prastuti Rai dan I G Merta Sudiartha, “Pengaruh Struktur 

Modal, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur,” E-Jurnal Manajemen Unud 5, 

no. 3 (2016): 1572-1598. 
26Rahardja dan Afnan Akhmad, "Pengaruh Ukuran Dewan 

Komisaris Dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan 

Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening," Diponegoro 

Journal Of Accounting 3, no. 5 (2014): 1-15. 
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karena permasalahaan yang saling keterkaitan dimana pengukuran 

kinerja perbankan hanya fokus pada rasio keuangan, padahal rasio 

tersebut mempunyai kelemahan diantaranya membuat manajer 

bertindak jangka pendek mengabaikan rencana jangka panjang 

sehingga mengabaikan pengukuran aspek non keuangan.
27

 Dan 

dengan ini dapat mempengaruhi ukuran perusahaan maka ukuran 

perusahaan menjadi tidak berkembang, dan dimana investor juga 

kurang tertarik menanamkan investasi pada perusahaan maka akan 

berdampak bagi nilai perusahaan tersebut kurang dipandang baik 

oleh perusahaan lain dan para investor, dengan ini apabila kinerja 

perusahaan dan ukuran perusahaan dapat dipertahankan maka 

perusahaaan akan memiliki nilai dan perusahaan akan baik untuk 

bertahan dimasa yang akan datang. Sehingga peneliti tertarik 

untuk menggunakan maqashid syariah index dalam mengukur 

kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan untuk mengetahui 

pengaruh dari nilai perusahaan. 

Berdasarkan pada teori tersebut maka para peneliti yaitu 

diantaranya, Novari dan Lestari menunjukkan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kinerja tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dikarenakan perusahaan 

yang semakin besar ukuran perusahaannya maka akan  banyak 

investor tertarik pada perusahaan tersebut.
28

 Sejalan dengan 

penelitian  I Gusti Ngurah Gede bahwa ukuran perusahaan mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan semakin besar suatu 

ukuran ataupun skala perusahaan maka akan semakin mudah 

perusahaan dalam mendapatkan sumber pendanaan baik yang 

bersifat internal maupun eksternal.
29

 Dan ada hasil yang berbeda 

didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyah, 

                                                           
27Nur Fitriyah, dkk., “Kinerja Keuangan dalam Keragka Maqashid 

Syariah: Pengaruhnya terhadap Nilai perusahaan dengan Islamic Social 

Reporting sebagai Variabel Moderating,” Jurnal Riset Akuntansi AKSIOMA 

15, no. 02 (2016): 72-95. 
28P. M. Novari& Lestari, P. V., “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti 

Dan Real Estate,” E-Jurnal Manajemen Unud  5, no. 9 (2016): 5671-5694. 
29I Gusti Ngurah Gede, dkk., “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage 

dan Profitabilitas terhadap nilai Perusahaan,” E-Jurnal Manajemen Unud 5, 

no.7 (2016): 4394 – 4422. 
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menyatakan bahwa kinerja keuangan melalui maqashid syariah 

index berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa 

indikator kinerja non finansial yang berupa maqashid syariah 

dengan pengukuran maqashid syariah index hanya dijadikan 

sebagai informasi tambahan yang mendukung informasi 

keuangan, pernyataan tersebut sejalan dalam hasil penelitiannya 

bahwa statistik yang menunjukkan arah positif dimana semakin 

tinggi nilai maqashid syariah index maka nilai perusahaan juga 

semakin tinggi.
30

 

Kemudian terdapat hasil penelitian yang dilakukan Jazilatur 

Rohmah, bahwa ukuran perusahaan dan kinerja maqashid syariah 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
31

 Terdapat hasil 

yang berbeda dengan penelitian Bayu dan Muslichah 

menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja maqashid 

syariah index terhadap nilai perusahaan bahwa ukuran perusahaan 

dan kinerja perusahaan telah teruji berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dikarenakan ukuran perusahaan secara positif 

mempengaruhi nilai perusahaan, dengan kata lain terdapat 

peningkatan akses informasi yang dilakukan oleh investor karena 

kejelasan dan kemudahan akses informasi yang disediakan oleh 

perusahaan, kemudian kinerja perusahaan yang baik 

memungkinkan terciptanya nilai perusahaan sehingga terdapat 

hubungan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan berbanding 

lurus atau selaras, dengan ini perusahaan berhasil menunjukkan 

pengaruh positif kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Sehingga dengan ini secara manajerial perusahaan dapat 

memberikan konstribusi dan meminimalisasi kesalahan dalam 

kaitannya menciptakan nilai perusahaan.
32

 

                                                           
30Nur Fitriyah, dkk.,“Kinerja Keuangan dalam Keragka Maqashid 

Syariah: Pengaruhnya terhadap Nilai perusahaan dengan Islamic Social 

Reporting sebagai Variabel Moderating,” Jurnal Riset Akuntansi AKSIOMA 

15, no. 02 (2016): 72-95. 
31Jazilatur Rohmah, dkk., “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan 

Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan,” E-JRA 08, no. 

05 (2019): 44-55. 
32Bayu Aji Kurniawan dan Muslichah, “Analisis Modal Intelektual 

Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja 
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Dari berbagai uraian  latar belakang di atas terdapat perbedaan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan. Sehingga dapat 

disimpulkan dari perbedaan hasil penelitian tersebut terjadi 

ketidak konsistensi temuan sehingga perlu dilakukan pengujian 

lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan Dan Kinerja Maqashid Syariah Index terhadap 

Nilai Perusahaan”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi dan batasan masalah dimaksud untuk menguraikan 

tentang permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan 

hal-hal berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Untuk membahas identifikasi masalah ini lebih lanjut, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Perbankan syariah kinerjanya diharuskan juga diukur dari 

keberhasilan aspek syariah. Selama ini pengukuran 

kinerja perbankan hanya fokus pada rasio-rasio keuangan, 

padahal rasio tersebut memiliki kelemahan diantaranya 

membuat manajer bertindak jangka pendek mengabaikan 

rencana jangka panjang sehingga mengabaikan 

pengukuran aspek non keuangan, sehingga peneliti ingin 

mengukur menggunakan Maqashid Syariah Index dalam 

mengukur kinerja perusahaan. 

b. Terdapat perbedaan hasil penelitian dan ketidak 

konsistensi temuan sehingga perlu dilakukan pengujian 

lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas yang berkaitan 

dengan judul: “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja 

                                                                                                   
Perusahaan Sebagai Variabel Antara,” Jurnal Akuntansi dan Pajak 20, no. 01 

(2019): 66-80. 
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Maqashid Syariah Index terhadap Nilai Perusahaan (Pada 

Bank Umum Syariah Periode 2016 – 2020)”, maka 

diperlukan batasan masalah yang akan menjadi fokus 

pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel yang diangkat dalam penelitian ini terhadap 

variabel dependen yaitu Ukuran Perusahaan Kinerja 

Maqashid Syariah Index, serta variabel independen yaitu 

Nilai Perusahaan. 

b. Peneliti hanya mengambil data Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam periode 

2016-2020. 

c. Peneliti mengambil data perusahaan yang mempublikasi 

laporan keuangan secara lengkap di OJK pada periode 

2016-2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan dan kinerja Maqashid Syariah 

Index (MSI) berpengaruh secara parsial terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah ukuran perusahaan dan kinerja Maqashid Syariah 

Index (MSI) berpengaruh secara simultan terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah ukuran perusahaan dan kinerja Maqashid Syariah 

Index (MSI) berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam 

perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dan kinerja 

Maqashid Syariah Index (MSI) berpengaruh secara parsial 

terhadap nilai perusahaan. 
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2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dan kinerja 

Maqashid Syariah Index (MSI) berpengaruh secara simultan 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dan kinerja 

Maqashid Syariah Index (MSI) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dalam perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis 

sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini diantara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang keilmuan 

akuntansi syariah. 

b. Penelitian ini dapat berguna atau bermanfaat dalam 

memberikan informasi, melengkapi penelitian ilmiah di 

bidang ekonomi lebih khusus mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan dan kinerja perusahaan Maqashid Syariah 

Index (MSI) terhadap nilai perusahaan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai variabel 

yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

b. Bagi praktisi 

Bagi calon Investor, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan untuk mengetahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi nilai perusahaan sebelum melakukan 

investasi. 

c. Bagi perusahaan 

Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh Bank Umum 

Syariah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian, penelitian ini 

juga dapat bermanfaat bagi seluruh instansi bank syariah 

untuk menjalankan sistem operasional perbankan. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan pustaka, 

terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh 

ukuran perusahaan dan kinerja maqashid syariah index terhadap 

nilai perusahaan, berikut beberapa penelitian yang ada pada  

 

Tabel 1.3 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Penulis Judul  Tahun         Hasil  

1. Jazilatur Rohmah, 

Noor Shodiq 

Askandar, dan Anik 

Malikah 

Analisis 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan 

Kinerja Maqasid 

Syariah Index 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

2019 Kesimpulan yang dapat 

di ambil dari penelitian 

ini yaitu adanya ketidak 

pengaruhan signifikan 

kedua variabel yaitu 

variabel ukuran 

perusahaan dan kinerja 

MSI pada nilai 

perusahaan. Dan adanya 

pengaruh signifikan 

masing-masing variabel 

pada nilai perusahaan. 

2.  Ayu Mahatmadei, 

Sri Ary Wijaya  

 

Pengaruh struktur 

modal, 

profitabilitas dan 

ukuran 

perusahaan pada 

nilai perusahaan 

2013 Struktur modal 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap  

nilai perusahaan. 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

signifikan pada nilai 

perusahaan. Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh pada nilai 

perusahaan 

3.  Ananda Putri 

Hardian dan Nur 

Fadjrih Asyik  

 

Kinerja keuangan 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan, CSR 

sebagai variabel 

moderasi 

2016 1. Profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

3. likuiditas tidak 
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berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

4. ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

5. corporate 

social responsibility 

tidak berdampak secara 

signifikan pada pengaruh 

profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan 

 

4. 

 

MuhammadRahman 

Bayumi 

Perbankan 

syariah dengan 

pendekatan 

economic value 

added (EVA) 

dengan free cash 

flow to the firm 

(FCFF).Valuasi 

2016 Teknik valuasi 

perbankan syariah 

dengan menggunakan 

EVA dan FCFF 

menjelaskan akan nilai 

perbankan syariah yang 

berbeda. Kedua 

pendekatan ini memiliki 

kelabihan dan 

kekurangan masing-

masing 

5. Leviana Belianti, 

Ruhadi 

Analisis 

Pengaruh Indeks 

Maqashid 

Syariah dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Profitabilitas 

2017 Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa 

secara parsial maupun 

simultan, ada korelasi 

positif dan signifikan 

antara indeks maqashid 

syariah dan ukuran 

perusahaan terhadap 

profitabilitas. Besarnya 

indeks maqashid dan 

ukuran perusahaan akan 

diikuti dengan 

peningkatan 

profitabilitas dalam 

bentuk pendapatan 

bersih operasional. 

 

6.  Mafizatun Profitabilitas, 

likuiditas, dan 

2013 Ukuran perusahaan  
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Nurhayati  ukuran 

perusahaan 

pengaruhnya 

terhadap 

kebijakan 

dividend dan 

nilai perusahaan 

sektor non jasa 

Berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan 

dividen, profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap kebijakan 

dividen. Likuiditas  

Berpengaruh negative 

terhadap kebijakan 

dividen, profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan, likuiditas  

tidak berpengaruh pada 

nilai perusahaan, 

kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

 

7. Irfan Soleh  

 

The impact of 

maqasid syariah 

and 

coreompetency 

on performance 

off islamic bank 

2016 Penelitian menunjukkan  

bank syariah harus  

mengevaluasi lagi tujuan 

mereka agar sesuai 

dengan maqasid syariah 

dan kemampuan inti 

memiliki efekposti dan 

peran yang kuat terhadap 

kinerja organisasi. 

Sumber: Data diolah (2022) 

 

Tabel 1.4 

Pembeda Penelitian Sebelumnya 

No. Penelitian terdahulu Penelitian yang akan 

disusun 

1. Selama ini pengukuran 

kinerja perbankan hanya 

fokus pada rasio keuangan, 

hanya mementingkan 

keuntungan tanpa 

Pengukuran kinerja 

perbankan dari rasio 

keuangan dan maslahah. 
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Sumber: Data diolah (2022) 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan 

yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuanpenelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian, kerangka pemikiran dan pengajuan 

hipotesis. 

 BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi,sampel dan 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

instrumen penelitian,metode analisis data, uji statistik 

desktiptif, estimasi data panel, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis. 

memperhatikan maslahah. 

2. Mengetahui nilai 

perusahaan secara umum 

saja. 

Mengetahui nilai perusahaan 

dari segi syariah islam diukur 

dengan maqashid syariah. 

3. Mengukur hanya beberapa 

perusahaan. 

Mengukur 14 perusahaan 

(Bank Umum Syariah). 

4. Tahun penelitian. Tahun penelitian yaitu 

periode tahun 2016 –2020. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hasil 

tersebut mencangkup mengenai deskripsi data, 

pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V: PENUTUP 

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan hasilyang 

diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, 

disajikan keterbatasan serta rekomendasi dan saran yan 

dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Grand Theory 

Secara harfiah, Grand Theory berasal dari bahasa 

inggris yaitu dari kata Grand dan Theory. Grand artinya 

utama, dasar sedangkan Theory artinya teori sehingga 

secara harfiah grand theory sebagai teori utama atau teori 

dasar. Grand Theory adalah sebuah istilah yang 

ditemukan oleh seorang ahli sosioligis bernama Charles 

Wright Mills dalam buku yang berjudul “The 

Sociological Imagination” pada tahun 1959, untuk 

menunjukan bentuk teori absraksi tinggi yang mana 

pengaturan formal dan susunan dari konsep-konsep.
33

 

Pada teori dasar ini menjelaskan tentang nilai perusahaan 

para ahli yang mengungkapkan tentang nilai perusahaan 

dan kaitannya dengan manajemen keuangan. Bahwa 

terdapat tiga keputusan dalam bidang manajemen 

keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen.
34

 Ketiga keputusan 

tersebut saling berkaitan dan kombinasi dari ketiganya 

dapat memaksimumkan nilai perusahaan yang selanjutnya 

akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang 

saham. Pada Penelitian ini menggunakan tambahan 

variabel yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

disini diharapkan dapat memperkuat pengaruh terhadap 

peningkatan nilai perusahaan yang lebih baik. Dalam 

mempertimbangkan nilai perusahaan terdapat beberapa 

faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan nilai 

perusahaan seperti ukuran perusahaan dan kinerja dari 

perusahaan itu sendiri. 

                                                           
33Khaerul Umam Noer, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Perwatt, 2021). 
34Van Horne & Jr Wachowicz, Financial Management Terjemahan 

Quratul‟ain Mubarakah. Edisi Ketiga belas (Jakarta: Salemba Empat, 2012) 
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Perusahaan yang mempunyai ukuran yang besar 

menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan dan 

ukuran perusahaan yang besar menunjukkan kondisi yang 

stabil terutama di dalam return pengembalian saham 

untuk investor lebih tinggi, sehingga akan direspon positif 

oleh investor dan membuat harga saham perusahaan 

meningkat sehingga akan meningkatkan nilai 

perusahaan.
35

 Kemudian perusahaan yang memiliki asset 

besar akan mendapatkan perhatian lebih, sehingga akan 

membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan 

pelaporan keuangannya. Pelaporan kondisi keuangan yang 

baik tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui 

kinerja yang baik dari semua lini perusahaan.
36

 Selain 

ukuran perusahaan, kinerja perusahaan juga memiliki 

peran dalam meningkatkan nilai perusahaan. Bahwa alat 

ukur yang digunakan oleh investor dalam menilai sebuah 

perusahaan yaitu pengukuran terhadap kinerja perusahaan 

yang dilihat dari harga pasar saham perusahaan tersebut.
37

 

Apabila kinerja perusahaan baik maka return yang akan 

didapat investor perusahaan akan tinggi dan sebaliknya. 

Sehingga kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang 

berasal dari berbagai macam sumber seperti buku yang 

memuat tentang nilai perusahaan dan penelitian-penelitian 

terdahulu yang mendukung landasan teori. Beberapa teori 

yang berhubungan dengan penelitian adalah: 

 

                                                           
35Sujoko dan Soebiantoro, “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage, 

Faktor Intern, dan Faktor Ekstern terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empirik 

pada Perusahaan Manufaktur dan Non Manufaktur di Bursa Efek Jakarta),” 

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 9, no. 1 (2007): 41-48. 
36Rahardja danAfnan Akhmad, "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris 

Dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Dengan 

Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening," Diponegoro Journal Of 

Accounting 3, no. 5 (2014): 1-15. 
37Idar Muharrom Atsan,“Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam Daftar Efek Syariah 2010-2013” 

(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 2. 
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a. Signaling Theory 

Pencetus Signaling Theory adalah Spence pada 

tahun 1973, Spence mendefiniskan sinyal sebagai 

upaya pemberi informasi untuk menggambarkan 

masalah dengan akurat kepada pihak lain sehingga 

pihak lain tersebut bersedia untuk berinvestasi 

meskipun di bawah ketidakpastian.
38

 Signalling 

theory merupakan menekankan bahwa pentingnya 

informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap 

keputusan investasi pihak di luar perusahaan. 

Informasi adalah unsur penting bagi investor dan 

pelaku bisnis dikarenakan informasi yang hakikatnya 

menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan 

masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan memberikan efeknya terhadap 

pasar modal. Signalling theory berkaitan dengan nilai 

perusahaan dikarenakan informasi dibutuhkan oleh 

perusahaan sebagai suatu analisis bagi perusahaan 

baik informasi dari kinerja ataupun laporan keuangan, 

sama seperti yang dikemukakan oleh Ringgo 

Saringgo, informasi yang akurat, lengkap, relevan dan 

tepat waktu yang diperlukan oleh investor di pasar 

modal sebagai alat analisis dalam mengambil 

keputusan investasi.
39

 

Signalling theory adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memberi 

petunjuk kepada investor mengenai pandangan 

manajemen terkait prospek perusahaan di masa yang 

akan datang.
40

 Sinyal tersebut berupa informasi 

                                                           
38M. Spence, “Job market signaling,” The Quarterly Journal of 

Economics 87, no. 3(1973): 355. https://doi.org/10.2307/1882010 
39Masdalena Ringgo Saringgo, “Faktor-faktor Yang mempengaruhi 

Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia”(Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011). 
40Brigham Eugene F and Houston, Joel F, Essentials of Financial 

Management, Terjemah oleh Ali Akbar Y (Jakarta: Salemba Empat, 2011) 
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mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Informasi yang dipublikasikan oleh pihak perusahaan 

yaitu suatu yang cukup penting bagi pihak luar, 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi dalam 

keputusan investasi. Informasi tersebut penting bagi 

pihak investor dan pelaku bisnis karena informasi 

tersebut menyajikan keterangan, dan keadaan 

perusahaan, untuk keadaan saat ini dan masa lalu, 

maupun masa yang akan datang untuk kelangsungan 

hidup perusahaan dan efeknya pada perusahaan.
41

 

Dalam Signalling theory dijelaskan mengapa 

perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan 

informasi laporan perusahaan kepada pihak luar. 

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi 

tersebut karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dengan pihak luar. Hal tersebut 

disebabkan karena perusahaan mengetahui lebih 

banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek 

yang akan datang dari pada pihak luar.
42

 

Menurut Erniwati Madya, salah satu jenis 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, 

terutama bagi pihak investor yaitu laporan tahunan.
43

 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi 

yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 

informasi non akuntansi yaitu informasi yang tidak 

berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan 

                                                           
41Fauzi Sulistiyo, “Pengaruh Profitabilitas dan Kecukupan modal 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Reporting (ISR) Sebagai 

Variabel Moderas”(Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 61. 
42Wolk et al., "Signaling, Agency Theory, Accounting  

PolicyChoice,” Accounting and Business Research 18, no. 69 (2013): 47-56. 
43Erniwati Madya, “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai 

Perusahaan yang Dimediasi Kebijakan Dividen”, Journal of Research in 

Management vol.2, no. 2 (2019): 73-97. 
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hendaknya memuat informasi yang relevan dan 

mengungkapkan informasi yang dianggap penting 

untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak 

dalam maupun pihak luar. Menurut Ratna dan 

Zuhrohtun, bahwa teori signal (signalling theory) 

menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan 

keuangan kepada pihak eksternal, dorongan tersebut 

ada karena informasi asimetris antara perusahaan 

(manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen 

mengetahui tentang informasi internal perusahaan 

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat 

dibandingkan pihak luar seperti investor dan 

kreditor.
44

 

 

b. Teori Investasi 

Investasi merupakan pengeluaran barang yang 

tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode 

waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya 

adalah investasi jangka pendek, investasi jangka 

menengah, dan investasi jangka panjang Menurut.
45

 

Pencetus teori investasi adalah John Maynard Keynes 

yang juga dikenal sebagai Keynesianisme. Investasi 

juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli 

oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah 

persediaan modal mereka.
46

 Menurut Husnan, 

                                                           
44Ratna Candra Sari dan Zuhrohtun, “Keinformatifan Laba di Pasar 

Obligasi dan Saham : Uji Liquidation Option Hypothesis” (Simposium 

Nasional Akuntansi 9 Padang, 2006), 4. 
45Lypsey R.G, Courant, P.N., Purvis, D.D. dan Steiner, P.O., 

Pengantar Makroekonomi (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997) 
46Yosie Gunawan,“Pengaruh Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan 

Perekonomian Indonesia” (S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

2012), 13. 
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investasi didefinisikan sebagai penggunaan uang 

dengan maksud memperoleh penghasilan.
47

 

Investasi yaitu komitmen bagi sejumlah dana atau 

sumber daya yang dilakukan pada saat ini, bertujuan 

mendapat sejumlah keuntungan dimasa yang akan 

datang.
48

 Dalam istilah investasi bisa berhubungan 

dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan 

dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau 

bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham 

atau obligasi) adalah aktivitas yang umum di lakukan. 

Menurut Jogiyanto, investasi  didefinisikan sebagai 

penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan 

dalam produksi yang efesien selama periode waktu 

tertentu.
49

 

Sedangkan menurut Menurut Nizar kegiatan 

investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus 

menerus akan meningkatkan kesempatan kerja dan 

kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional 

dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 

Maka dengan ini teori ini digunakan dikarenakan 

berkaitan dengan nilai perusahaan dengan adanya 

investasi membuat perusahaan menjadi memiliki nilai 

yang lebih baik terutama dimasa yang akan datang. 

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari 

kegiatan investasi, yakni: 

1) investasi merupakan salah satu komponen dari 

pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi 

akan meningkatkan permintaan agregat, 

pendapatan nasional serta kesempatan kerja.  

                                                           
47Suad Husnan, Dasar – Dasar Manajemen Keuangan, Edisi 

Ketiga (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006) 
48Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen 

Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1. 
49Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, 

I (Yogyakarta: BPFE, 2003), 5. 
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2) pertambahan barang modal sebagai akibat 

investasi akan menambah kapasitas produksi.  

3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan 

teknologi.
50

 

 

c. Agency Theory 

 Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan 

Meckling pada tahun 1976 adalah suatu teori yang 

mengemukakan bahwa, pemisahan antara pemilik 

(prinsipal) dan pengelola (agen) suatu perusahaan 

dapat menimbulkan masalah keagenan (agency 

problem).
51

 Agency Theory atau  Teori keagenan 

adalah konsep yang menjelaskan hubungan 

kontraktual antara pihak principal dan agent. 

Principal membutuhkan agent dalam bentuk jasa 

untuk mengkoordinasi aktivitas perusahaan dan 

menghasilkan keuntungan yang maksimal sesuai 

dengan yang diinginkan principal.
52

 Pihak principal 

termotivasi akan mengadakan kontrak untuk 

mensejahterahkan dirinya sehingga dengan ini nilai 

perusahaan menjadi meningkat. Agent memiliki 

motivasi dalam memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, diantaranya 

yaitu dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, 

maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan 

semakin meningkat terutama disebabkan principal 

tidak dapat memonitor aktivitas agent sehari-hari 

untuk memastikan bahwa agent bekerja sesuai dengan 

                                                           
50Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, 

“Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia,” Jurnal 

Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala 1, no. 2 (2013): 2302-0172. 
51M. Jensen, dan W. Meckling, “Theory of The Firm: Managerial 

Behavior, Agency and Ownership Structure,” Journal of Financial 

Economics (1976): 305-360. 
52Ni Kadek Murtini, dkk., “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran 

Perusahaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur” 

(Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2019), 321. 
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keinginan pemegang saham.
53

 Disisi lain dalam 

konsep Islam memberikan suatu kejelasan mengenai 

hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk 

kerjasama antara manajer (agent) dan pemilik 

(principal). Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa 

principal memberikan suatu amanah kepada agen 

dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan 

kontrak kerja yang disepakati. Masalah agensi terjadi 

apabila ketika manajemen mendahulukan 

kepentingannya atas para pemegang saham. Untuk 

meminimalkan biaya keagenan, maka pengungkapan 

sebagai mekanisme yang dapat mengurangi biaya 

tersebut karena dapat mengendalikan kinerja manajer. 

Hal ini dapat memotivasi manajer mengungkapkan 

informasi sukarela yang dapat diakses oleh investor.
54

 

 

2. Ukuran Perusahaan 

a. Pengertian Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu variabel 

untuk mengukur suatu runtutan baik berupa suatu 

pelayanan maupun produk perusahaan.
55

 Ukuran 

perusahaan yaitu suatu skala yang dapat 

dikelompokkan besar kecilnya perusahaan menurut 

berbagai cara, diantaranya yaitu total aset, total 

                                                           
53Agnes Utari Widyaningdyah, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public 

Di Indonesia,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 5, no. 2 (2001): 89-101. 
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penjualan.
56

 Sedangkan definisi ukuran perusahaan 

menurut Riyanto yaitu besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan 

atau nilai aktiva.
57

 

Ukuran perusahaan yaitu suatu skala dimana 

dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya 

perusahaan dengan berbagai cara diantaranya 

dengan total aset perusahaan, log size, nilai pasar 

saham, dan lain-lain.
58

 Kemudian, ukuran 

perusahaan juga dapat digambarkan melalui total 

aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset 

dan rata-rata total aktiva perusahaan. Dalam 

penelitian Novari dan Lestari, tingkat kepercayaan 

investor juga dapat di ukur melalui ukuran 

perusahaan.
59

 Semakin besar perusahaan akan 

semakin di kenal oleh masyarakat yang artinya 

semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan 

besar yang mempunyai total aktiva yang tinggi akan 

membuat investor tertarik untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Ukuran 

perusahaan dapat di ukur dengan menggunakan 

logaritma natural dari total aset perusahaan.
60

 Dalam 

penelitian Suwardika, variabel ukuran perusahaan 

yaitu besar maupun kecilnya suatu perusahaan dapat 

dilihat melalui besarnya ekuitas, penjualan maupun 

                                                           
56Jazilatur Rohmah, dkk., “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan,” E-JRA 

08, no. 05 (2019): 44-55. 
57Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 

Keempat (Yogyakarta: BPFE, 2016). 
58P. M. Novari& Lestari, P. V., “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 
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total aktiva perusahaan.
61

 Besar kecilnya total aktiva 

maupun modal yang digunakan perusahaan 

merupakan cerminan dari ukuran perusahaan.
62

 

Rachmawati melakukan penelitian mengenai ukuran 

perusahaan melakukan pengukuran terhadap ukuran 

perusahaan menggunakan nilai aset.
63

 Asset yang 

semakin besar maka modal yang ditanam akan 

semakin banyak, semakin sering dan semakin 

banyak volume penjualan maka akan semakin 

banyak pula perputaran uang perusahaan dan apabila 

semakin besar kapitalisasi pasar perusahaan, maka 

semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal oleh 

masyarakat.
64

 Maka pada penelitian ini ukuran 

perusahaan pada bank umum syariah diukur dengan 

total asset perusahaan. 

 

b. Konsep Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yang menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan 

dengan total aktiva atau total penjualan bersih.
65

 

Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka 
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semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. 

Semakin besar aktiva maka semakin besar modal 

yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan 

maka semakin banyak juga perputaran uang dalam 

perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan 

merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Menurut Badan Standarisasi 

Nasional, kategori ukuran perusahaan ada 3 yaitu:
66

 

1) Perusahaan Kecil 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan 

kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih 

dari 50.000.000,- dengan paling banyak 

500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat 

usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling 

banyak 2.500.000.000,-. 

2) Perusahaan Menengah 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan 

menengah apabila memiliki kekayaan bersih 

lebih dari 500.000.000,- sampai dengan paling 

banyak 10.000.000.000,- tidak termasuk 

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,- 

sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,-. 

3) Perusahaan Besar 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan 

besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih 

dari 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan 

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari 50.000.000.000, 
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Adapun penjelasan UU No. 20 Tahun 2008 mengenai 

mengelompokkan ukuran perusahaan ke dalam 4 

kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha 

menengah dan usaha besar. Pengelompokan ukuran 

perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang 

dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan 

tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 tersebut 

mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha 

menengah dan usaha besar sebagai berikut:
67

 

1) Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang 

perorangan atau badan usaha perorangan yang 

memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. 

2) Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri  dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. 

3) Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. 
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4) Usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi 

usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi di Indonesia”. 

c. Pengukuran terhadap Ukuran Perusahaan 

Dalam pengukuran terhadap ukuran perusahaan 

untuk menghitung nilai total aset menurut Asnawi 

mengemukakan bahwa nilai total aset biasanya 

bernilai sangat besar dibandingkan dengan variabel 

keuangan lainnya, untuk itu variabel aset diperhalus 

menjadi log aset atau in aset.
68

 Sedangakan, menurut 

Jogiyanto menyatakan pengukuran terhadap ukuran 

perusahaan bahwa ukuran aset digunakan untuk 

mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva 

tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.
69

 

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan 

ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang 

menyatakan bahwa perusahaan menengah atau kecil 

adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia 

yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak 

lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus milyar 

rupiah).
70

 Sehingga dalam penjelasan diatas untuk 

menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran 

aset. Ukuran aset diukur sebagai logaritma dari total 

asset yang digunakan untuk mengurangi perbedaan 
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signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu 

besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, 

maka nilai total aset dibentuk menjadi logaritma 

natural. Logaritma digunakan untuk memperhalus 

aset karena nilai dari aset tersebut yang sangat besar 

dibanding variabel keuangan lainnya dan membuat 

data total aset terdistribusi normal. 
71

 

 

3. Kinerja Maqashid Syariah Index 

a. Teori Maqashid Syariah 

Secara terminologi, maqashid syariah terdiri 2 

(dua) kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid 

berarti tujuan dan syariah adalah ajaran, aturan, dan 

hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya 

untuk mencapai kesejateraan dunia dan akhirat. Istilah 

maqashid syariah dipopulerkan oleh Imam Syatib 

merumusan konsep maqashid dengan konsep yang 

logis, sistematis, dan komprehensif, sehingga 

mendapat julukan bapak maqashid syariah. Maqashid 

syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu 

maqashid dan al-syariah. Maqashid berarti tujuan, 

sedangkan al-syariah adalah jalan menuju sumber air. 

Sehingga disimpulkan yaitu maqashid syariah adalah 

tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan umat 

manusia baik di dunia dan di akhirat.
72

 

Menurut Abu Zahrah, tujuan syariah (maqashid 

syariah) yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh 

Allah dan Rasul Nya dengan tujuan untuk 

kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yaitu 

untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik 
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kualitas maupun kuantitas, baik material maupun 

spiritualnya.
73

 Maqashid syariah merupakan bentuk 

jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan atau 

tujuan, adapun syariah yang artinya jalan menuju air 

atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah 

sumber kehidupan sehingga disimpulkan maqashid 

syariah yaitu tujuan-tujuan dasar yang sudah 

ditetapkan berdasarkan prinsip syariah untuk 

mencapai kebaikan.
74

 Adapun secara terminologi, 

beberapa pengertian tentang maqashid al-syari‟ah 

yang di kemukakan oleh ulama terdahulu antara lain: 

1) Al-Imam al-Ghazali 

“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari‟ah 

adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, 

menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong 

terjadinya kesejahteraan”. 

2) Al- Imam al-Syathibi 

“Al-Maqasid terbagi menjadi dua yang pertama, 

yang berkaitan dengan maksud Tuhan selaku 

pembuat syari‟ah dan kedua, berkaitan dengan 

maksud mukallaf”. 

 

Kinerja maqasid syariah index merupakan proses 

untuk menetapkan apakah bank syariah telah 

mencapai tujuan secara syariah. Sharia maqashid 

index adalah konsep pengukuran berdasarkan konsep 

maqashid syariah yang dijelaskan oleh Muhammad 

Abu Zahrah dalam kitab “Usul Al-Fiqh” yang 

membahas secara lebih luas dan umum bahwa ada 

tiga. 
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Menurut Abu Zahrah bahwa keberadaan syariat 

islam adalah sebagai rahmat bagi manusia. Adapun 

tujuan-tujuan dalam maqasid syariah yang harus 

dicapai meliputi:
75

 

1) Mendidik individu (Talzdhibalfard),  

Talzdhibalfard adalah agar setiap individu atau 

setiap orang melakukan perbuatan baik terhadap 

sesamanya dan bukan malah berbuat buruk 

ataupun berbuat kerusakan. Dengan demikian 

segala macam ibadah dalam Islam disyariatkan 

kepada manusia agar senantiasa berbuat kebaikan 

dan untuk melatih jiwa tiap individu agar tidak 

cenderung terhadap hal-hal dholim, keji, dan 

munkar terhadap yang lainnya sehingga dapat 

tercipta keharmonisan dalam masyarakat. 

2) Menegakkan keadilan (Iqamah al „Adl),  

Iqamah al „Adl adalah menegakkan keadilan dan 

mewujudkannya dalam semua segi kehidupan 

misalnya dalam bidang muamalah. Dalam 

pandangan Allah SWT, semua manusia adalah 

sama, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik 

yang kuat ataupun yang lemah. Setiap individu 

memiliki kewajiban yang sama dengan individu 

yang lainnya terutama dalam hal menghormati 

hak dan menjalankan kewajiban yang dimiliki. 

3) Menghasilkan kemaslahatan (JalbaI Maslahah),  

JalbaI Maslahah adalah menghasilkan 

kemaslahatan atau kebaikan secara keseluruhan 

atau umum bukan malah hanya menghasilkan 

kebaikan untuk pihak-pihak tertentu saja. 

Kemaslahatan dalam agama Islam mengarah pada 

menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. 
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b. Maqashid Syariah Dalam Perbankan Dan 

Keuangan Syariah 

Maqasid syariah merupakan jantung dalam ilmu 

ushul fiqh, dikarenakan maqasid syari‟ah menduduki 

posisi yang sangat penting dalam merumuskan 

ekonomi syariah.
76

 Maqashid syariah tidak hanya 

diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan 

ekonomi makro tetapi juga untuk menciptakan produk 

perbankan dan keuangan syariah serta teori ekonomi 

mikro lainnya. Maqasid syariah juga diperlukan 

dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga 

keuangan syariah. Tanpa maqasid syari‟ah, maka 

semua regulasi fatwa produk keuangan dan 

perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan 

kehilangan subtansi syariahnya.  

Jika tanpa maqasid syariah, fiqh muamalah yang 

dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan 

yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, 

akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah 

akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman 

ushul fiqh dan maqasid syariah, maka pengawas dari 

regulator gampang menyalahkan yang benar ketika 

mengaudit bank-bank syariah, dan regulator 

(pengawas) akan gampang menolak produk inovatif 

yang sudah sesuai dengan syariah. Kemudian tanpa 

pemahaman maqashid syariah regulasi dan ketentuan 

PSAK syariah akan rancu, kaku dan mengalami 

kesalahan fatal. Jiwa maqasid syari‟ah akan 

mewujudkan fiqh muamalat yang elastis, fleksibel, 

lincah dan senatiasa bisa sesuai dengan 

perkembangan zaman. Penerapan maqasid syari‟ah 

akan membuat bank syariah dan LKS akan semakin 

berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk 
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baru, sehingga tidak kalah dengan produk-produk 

bank kovensional.
77

 

 

c. Konsep Maqashid Syariah Index 

Maqashid Syariah Index (MSI) adalah pendekatan 

yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perbankan syariah agar sesuai dengan tujuannya. 

Pengembangan maqashid syariah index didasari oleh 

ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja 

konvensional di perbankan syariah, ketidaksesuaian 

tersebut disebabkan oleh berbedanya tujuan antara 

indikator konvensional yang menitikberatkan hanya 

pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan 

perbankan syariah multidimensional. Variable yang 

digunakan mengacu kepada teori maqashid syariah 

oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh 

mohammed dan taib yang mencakup Tahdzib Al-Fard 

(mendidik individu), Iqamah Al-Adl (menegakkan 

keadilan) dan Jalb Al-Maslahah (memelihara 

kemaslahatan).
78

 Melalui konsep sekaran, ketiga 

tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam dimensi lalu 

diklasifikasikan menjadi beberapa elemen.
79

 Ketiga 

maqashid tersebut dapat ditransformasikan ke dalam 

9 dimensi dan 10 elemen. Kesepuluh elemen 

kemudian ditransformasikan ke dalam rasio kinerja.  

Mendidik individu adalah maqashid pertama yang 

artinya pengembangan pengetahuan dan keahlian 
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individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. 

Perbankan syariah harus merancang program 

pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral 

supaya mereka bisa meningkatkan pengetahuan dan 

keadilan pengawai-pegawainya. Bank juga harus 

menyediakan informasi kepada stakeholder bahwa 

produk-produk yang ditawarkan telah sesuai dengan 

prinsip syariah. Rasio dalam maqashid pertama 

adalah bantuan pendidikan, riset, pelatihan, dan 

publikasi (promosi). Maqashid kedua adalah keadilan, 

perbankan syariah harus memastikan kejujuran dan 

keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis 

yang tercakup. Selain itu seluruh kontrak juga harus 

bebas dari unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar 

dan riba. Maqashid yang ketiga disebut maslahah, 

dalam hal ini bank harus mengembangkan proyek 

investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
80

 

 

d. Pengukuran Kinerja Bank Syariah  

Konsep maqashid syariah indeks tidak 

melibatkan alat analisis ratio keuangan konvensional 

yang sekarang masih dipraktikan di perbankan syariah 

padahal alat ukur tersebut memiliki peran yang cukup 

penting untuk menilai kesehatan perusahaan demi 

keberlangsungan perusahaan jangka panjang. 

Perbankan syariah tidak cukup hanya dengan 

melakukan analisa kesyariahan secara kualitatif 

dengan mendasarkan pada fatwa MUI karena dalam 

laporan keuangan tersaji data-data yang dapat diolah 

untuk mengukur kinerja syariah perbankan syariah 

dalam mewujudkan tujuan dasarnya. Perbankan 

                                                           
80Anton Sudrajat dan Amirus Sodiq, “Analisis Penilaian 

KinerjaBank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari‟ah,” Jurnal Bisnis 

dan Manajemen Islam 4, no. 1 (2016): 178-200. 

 



 
 

40 

syariah juga tidak cukup hanya melakukan penilaian 

kinerja yang berdasarkan pada perhitungan matematis 

ratio keuangan yang data tersaji dalam bentuk angka 

di neraca dengan menggunakan alat analisa 

konvensional. Dibutuhkan juga alat analisis syariah 

yang dapat dihitung dalam bentuk angka dan datanya 

terjadi di neraca.  

Menurut Solihin, Metode pengukuran maqashid 

syariah yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah model pengukuran maqashid syariah yang 

dibuat dan digunakan oleh Mustafa omar dan Zulastri 

Abdul rozak.
81

 Maqashid syariah index adalah model 

pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai 

dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. 

MSI dikembangkan dengan tiga faktor utama, yaitu: 

pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian 

kesejahteraan, dimana ketiga faktor tersebut bersifat 

universal. Ketiga ukuran kinerja berdasarkan maqasid 

syariah, adalah pendidikan, keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat perbankan nasional untuk 

mampu merancang program pendidikan dan pelatihan 

dengan nilai nilai moral sehingga mereka akan 

mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para 

karyawan. Keadilan berarti bahwa bank syariah harus 

memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua 

transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam 

produk, seluruh aktifitas free interest. Terakhir 

perbankan syariah harus mengembangkan proyek 

investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Jika selama ini pengukuran 

kinerja perbankan di Indonesia hanya fokus pada 

perhitungan ratio keuangan, sehingga ukuran tersebut 

memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dengan 

menjadikan ratio keuangan sebagai penentu utama 

                                                           
81Solihin, dkk.,“Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja  

Bank Syariah,”Jurnal Laa Maisyir 6, no. 2 (2019): 1-33. 
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dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer 

bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan 

rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek 

pengukuran non keuangan dan asset tetap, akan 

memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer 

perusahaan.
82

 

Pada saat ini bahkan juga di masa depan. Ketiga, 

kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa 

lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan 

untuk mencapai kemajuan. Penelitian Omar dan 

Dzuljastri serta penelitian lain terkait Maqasid 

Syariah Indeks (MSI) menunjukan bahwa pendekatan 

maqasid syariah dapat menjadi pendekatan alternative 

strategis yang dapat menggamarkan seberapa baik 

kinerja perbankan nasional sehingga dapat 

diimplemetasikan dalam bentuk strategi keijakan yang 

komprehensif. Dalam pengukuran ini menggunakan 

Metode Sekaran digunakan untuk mengukur performa 

suatu objek penelitian dari setiap Bank Umum 

Syariah. Dalam penelitian, metode ini mengukur 

suatu konsep yang masih bersifat abstrak dengan 

memecahkan konsep tersebut menjadi suatu karakter 

yang dapat diteliti yang disebut dengan dimensi. 

Dimensi ini kemudian dipecah kembali menjadi 

sesuatu yang dapat diukur yang disebut dengan 

elemen.
83

 

 

4. Nilai Perusahaan 

a. Pengertian Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan yaitu harga jual terhadap 

perusahaan yang layak dibayar oleh investor jika 

perusahaan yang bersangkutan dijual.
84

 Nilai 
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83Solihin, dkk., ibid, 1-33. 
84M Fuad, dkk., Pengantar Bisnis (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
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perusahaan dalam pandangan klasik didefinisikan 

sebagai kepercayaan yang membantu perusahaan 

untuk menentukan pilihan yang ada atau secara teknis 

merupakan bobot yang dipertimbangkan oleh 

pembuat keputusan di suatu perusahaan untuk 

mendapatkan tujuan-tujuan alternatif ketika hendak 

mengambil tindakan.
85

 Harga saham yang tinggi. 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, harga saham 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham yang 

diperdagangkan di pasar.
86

 Penilaian terhadap suatu 

perusahaan merupakan langkah penting dalam 

menjaga keberlangsungan perusahaan karena 

penilaian perusahaan dapat memberikan pandangan 

bagi investor untuk menanamkan modalnya, sehingga 

secara tidak langsung akan mempertahankan 

kredibilitas perusahaan, termasuk dalam perusahaan 

perbankan syariah yang ada di Indonesia yang non 

public, investor juga menilai dari kemajuan 

perusahaan tersebut. Terdapat tiga konsep dalam nilai 

perusahaan, yaitu:  

1) Nilai buku per lembar saham biasa adalah aktiva 

bersih yang dimiliki oleh pemegang saham 

dengan memiliki satu lembar saham.
87

 Sehingga 

nilai buku per lembar saham merupakan kekayaan 

bersih ekonomis dibagi dengan jumlah lembar 

saham biasa yang beredar. Kekayaan bersih 

ekonomis adalah selisih total aktiva dengan total 

                                                           
85M. Silalahi, I. Komariyah, dkk., Dasar Dasar Manajemen dan 

Bisnis (Yayasan Kita Menulis, 2020). 
86Andreani Syarah Sefty,“Pengaruh Exchange Rate, Tunneling 

Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan 

Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesai Periode 2013-2015)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2017). 
87Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), 124. 
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kewajiban. Sedangkan harga pasar adalah harga 

yang terbentuk di pasar jual beli saham.
88

 

2) Nilai pasar merupakan harga saham yang terjadi 

di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan 

oleh pelaku pasar.
89

 Nilai pasar yang benar akan 

dibayar untuk selembar saham, bisa lebih atau 

bisa kurang dari nilai buku saham, karena nilai 

pasar tergantung pada laba. 

3) Nilai intrinsik adalah nilai saham yang seharusnya 

terjadi, yang banyak ditemukan dalam 

kepustakaan tentang investasi pasar.
90

 Dari ketiga 

konsep nilai tersebut merupakan hal yang perlu 

dan berguna, karena dapat digunakan untuk 

mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh 

(growth) yang murah. Dengan mengetahui nilai 

buku dan nilai pasar pertumbuhan perusahaan 

dapat diketahui.
91

 

Dalam penelitian Mustanti, menggunakan 

metode Economic Value Added (EVA) untuk 

memperoleh nilai perusahaan, metode ini 

menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan 

yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

nilai perusahaan di masa yang akan datang.
92

 

Nilai perusahaan merupakan tolak ukur yang 

penting bagi para investor di dalam berinvestasi 

di suatu perusahaan, nilai perusahaan pada bank 

umum syariah yang digunakan sebagai sampel 

penelitian ini adalah EVA (Economic Value 

                                                           
88Abdul Halim, Analisis Investasi, Edisis Kedua (Jakarta: Salemba 

Empat, 2005). 
89Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), 130. 
90F. J Weston & Thomas, E. C., Manajemen Keuangan: Jilid 2 

(Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 144. 
91Jogiyanto Hartono, Ibid, 121. 
92Fitriana Mustanti, “Nilai perusahaan dengan metode valuasi 

dengan EVA dan Valuasi dengan FCFF” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016). 
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Added).
93

 Nilai perusahaan dalam pandangan 

klasik yaitu sebagai kepercayaan yang membantu 

perusahaan untuk menentukan suatu pilihan yang 

ada atau secara teknis merupakan bobot yang 

dipertimbangkan oleh pembuat keputusan di 

perusahaan untuk mendapatkan tujuan-tujuan 

alternatif ketika hendak mengambil tindakan.
94

 

 

b. Pengertian Ekonomic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) adalah nilai 

tambah ekonomis yang dilandasi pada konsep bahwa 

dalam pengukuran suatu perusahaan harus 

mempertimbangkan harapan-harapan para penyedia 

dana (kreditur dan pemegang saham).
95

 Konsep 

Economic Value Added (EVA) yaitu pendekatan baru 

dalam menilai kinerja perusahaan secara adil, yang 

maksudnya ialah bahwa konsep Economic Value 

Added (EVA) memperhatikan sepenuhnya para 

penyandang dana dalam hal kepentingan, harapan dan 

derajat keadilan yang diukur dengan ukuran 

tertimbang dan struktur modal awal yang ada, dan 

pengukuran Economic Value Added (EVA) terfokus 

kepada pengukuran nilai perusahaan.
96

 Economic 

Value Added yaitu metode manajemen keuangan 

untuk mengukur laba ekonomi dalam perusahaan 

yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat 

                                                           
93Jazilatur Rohmah, dkk., “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan,” E-JRA 

08,no. 05 (2019): 44-55. 
94Rida Almiravalda Hidayat Usman, “Indeks Maqashid Syariah 

dan Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah,”Jurnal Keuangan dan 

Perbankan Syariah 9, no. 2 (2021): 100-113. 
95Widayanto, “EVA/NITAMI: Suatu Terobosan Baru dalam 

Pengukuran Kinerja Perusahaan,” Manajemen Usahawan Indonesia, no.12 

(1993): 45-58. 
96Muhammad Rahman bayumi, “Valuasi Perbankan Syariah 

Dengan Pendekatan Economic Value Added (EVA) Dan Free Cash Flow 

To The Firm (FCFF)” (Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016). 



 
 

45 

tercipta saat perusahaan mampu memenuhi semua 

biaya operasi dan biaya modal.
97

 Metode EVA 

termasuk metode nilai tambah yang dapat dijadikan 

acuan yang lebih baik bagi pemilik modal untuk 

mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut akan 

memberikan keuntungan atau kerugian terhadap 

modal yang diinvestasikan.
98

 

Angka EVA yang positif mengindikasikan 

adanya nilai dari modal yang digunakan, sedangkan 

angka EVA yang negatif adanya perusahaan 

mengalami penurunan nilai dari modal yang 

digunakan selama periode tertentu, bagi perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) seperti 

perbankan syariah, EVA adalah suatu ukuran yang 

mencerminkan jumlah absolut nilai pemegang 

saham yang diciptakan atau dirusak pada masing-

masing tahun.
99

 EVA yang positif menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam menciptakan 

peningkatan nilai kekayaan perusahaan/pemilik 

modal, dan jadi tolak ukur investor atau calon 

investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. 

Sedangkan EVA negatif menyatakan adanya 

penurunan nilai kekayaan, dan diikuti dengan 

adanya keinginan investor untuk menjual saham atas 

perusahaan. Perusahaan dinilai mempunyai kinerja 

yang semakin bagus bila mampu menghasilkan nilai 

EVA yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa 

manajemen telah menjalankan tugasnya dengan 

baik.
100

 

                                                           
97J. T. Karamoy, “Analisis Economic Value Added (EVA) Pada 

PT Bank Negara Indonesia Tbk” Jurnal Administrasi Bisnis, (2013): 1-10. 
98J. T. Karamoy, Ibid, 1-10. 
99Ignatius BondanSuratno, “Economic Value Added: Dari Suatu 
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c. Tujuan Penerapan metode EVA 

Perhitungan EVA, diharapkan akan mendapatkan 

hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang 

lebih realistis. Hal ini dikarenakan oleh EVA dihitung 

berdasarkan perhitungan biaya modal yang 

menggunakan nilai pasar berdasarkan kreditur, 

terutama pemegang saham, dan bukan menggunakan 

nilai buku yang bersifat historis. Perhitungan EVA 

juga diharapkan mendukung penyajian laporan 

keuangan yang akan mempermudah pengguna laporan 

keuagan seperti investor, kreditor, karyawan, 

pemerintah, pelanggan dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan lainnya.
101

 

 

5. Bank Umum Syariah 

a. Pengertian Bank Umum Syariah 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarkat dalam bentuk 

kredit atau pembiyaaan dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah sendiri 

menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan bank 

syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari 

definisi yang telah dijelaskan bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah 

(BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), 

                                                           
101Vera Septinawati, “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan 

Dengan Menggunakan Pendekatan Economic Value Added (EVA) dan 

Financial Value Added (FVA) (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia 

Periode 2011-2015)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
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namun kita ketahui dari sisi kelembagaan ada tiga 

bentuk perbankan syariah di Indonesia yaitu bank 

umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan 

bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
102

 

 

Adapun landasan hukum Islam tentang bank syariah 

dalam Q.S. An-Nisaa ayat 29 : 

 

ٰٓ اَْن تَُكْىَن تَِجاَرةً  ا اَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ  ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَه ٰاَمىُْىا ََل تَأُْكلُْىٰٓ

َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًما ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ ْىُكْمۗ  َوََل تَْقتُلُْىٰٓ  َعْه تََزاٍض مِّ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang bathil, kecuali dengan jalan suka sama suka 

diantara kamu, dan janganlah kamu membunu 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang 

kepadamu.”(Q.S. An-nisaa{4}:29). 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 

pasal 1 ayat 8 Bank Umum Syariah yaitu bank syariah 

yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Fungsi dan Peran Bank Syariah yaitu 

menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan 

prinsip-prinsip syariat Islam.  

 

b. Fungsi Bank Syariah 

Peran dan fungsi bank syariah, di antara lain 

adalah:
103

 

1) Sebagai tempat menghimpun dana dari 

masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk 
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103Imamul Arifin, Membuka Cakrawala Ekonomi (Jakarta: Setia 
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tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta 

menyalurkannya kepada sektor rill yang 

membutuhkan. 

2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik 

dana modal maupun dana rekening investasi) 

dengan menggunakan alat-alat investasi yang 

sesuai dengan syariah. 

3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan 

upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau 

penyewaan. 

4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman 

kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang 

sesuai dengan ajaran Islam. 

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan maupun 

untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun 

kegiatannya meliputi:
104

 

1) Kemampuan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri 

2) Kemampuan mengelola dana 

3) Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada 

masyarakat 

4) Kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk 

masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak 

lain. 

5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan 

model pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan. Suatu kerangka pemikiran akan 

menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu 

antara variabel bebas dan terikat.
105

 Dalam penelitian ini 

menggunakan kerangka konseptual untuk mempermudah 

pembaca dalam memahami penelitian ini. Kerangka yang 

dimaksud yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2022) 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Keterangan : 

   : Secara parsial  

  : Secara simultan 

X1:  Variabel independent (bebas) yaitu Ukuran Perusahaan 

X2 : Variabel independent (bebas) yaitu Kinerja Maqashid Syariah 

Index (MSI) 

                                                           
105Sekara Uma, Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 

Keempat (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 27. 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Kinerja Maqashid Syariah Index (MSI) (X2) Nilai Perusahaan (Y) Nilai Perusahaan (Y) 

Perspektif Ekonomi Islam 
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Y   : Variabel dependent (terikat) yaitu Nilai Perusahaan 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas sehingga didalam 

penelitian ini terdapat dua (2) Variabel X yaitu terdiri dari 

Ukuran Perusahaan sebagai X1, dan Kinerja Maqashid 

Syariah Index (MSI) sebagai variabel X2, terhadap Nilai 

Perusahaan sebagai variabel Y. Masing-masing variabel diatas 

diuji secara parsial terhadap nilai perusahaan setelah itu diuji 

secara simultan atau keseluruhan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y dan yang 

terakhir  dapat mengetahui bagaimana nilai perusahaan, dan 

dilihat dari segi persepektif ekonomi islam. 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Hipotesis nihil/nol (H0), yaitu hipotesis yang menyatakan 

tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau 

tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. 

Hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis yang menyatakan 

adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau adanya 

perbedaan antara dua kelompok atau lebih.
106

 Maka dari itu, 

hipotesis dapat dikatakan sebagai dugaan sementara mengenai 

suatu masalah yang akan diteliti dan diuji kebenarannya, 

sehingga hipotesis tersebut nanti akan diketahui hasilnya 

apakah diterima atau ditolak. Adapun hipotesis yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berkut: 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan secara Parsial terhadap 

Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi 

nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala 

perusahaan, maka akan semakin mudah pula perusahaan 

                                                           
106Feni Hikmawati, Metodelogi Penelitian (Depok: Raja Grafindo, 
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memperoleh sumber dana baik yang bersifat internal atau 

eksternal, karena nilai aktiva yang dijadikan jaminan lebih 

besar dan tingkat kepercayaan bank juga lebih tinggi 

sehingga untuk mendapat pinjaman dari kreditur akan 

lebih mudah.
107

 Perusahaan dengan ukuran besar memiliki 

kemungkinan lebih besar dalam memenangkan persaingan 

dalam industri, sebaliknya perusahaan dengan ukuran 

kecil akan lebih sulit, karena perusahaan kecil lebih cepat 

bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Perusahaan 

yang memiliki ukuran semakin besar biasanya memiliki 

total aset yang besar. Total aset digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas operasional perusahaan. Kenaikan 

aktivitas dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dianggap oleh investor sebagai prospek yang baik dimasa 

depan. Kepercayaan investor terhadap perusahaan 

cenderung dapat meningkatkan permintaan saham. 

Kondisi itu mengakibatkan harga pasar saham mengalami 

kenaikan, sehingga akan meningkatkan nilai 

perusahaan.
108

 

Ukuran Perusahaan merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukan oleh aktiva perusahaan. Dengan demikian 

semakin besar suatu perusahaan semakin kecil perusahaan 

memiliki suatu resiko. Hal ini dikarenakan perusahaan 

besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi 

pasar, sehingga perusahaan besar bisa menghadapi 

persaingan ekonomi. Ukuran perusahaan dalam penelitian 

ini adalah cerminan besar kecilnya perusahaan yang 

terlihat dalam nilai total aktiva perusahaan. Dengan 

semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan 
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Leverage dan Profitabilitas terhadap nilai Perusahaan,” E-Jurnal 
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108Hardika Mas Himawan dan Wuryan Andayani, “Pengaruh 
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lebih banyak investor yang tertarik pada perusahaan 

tersebut. Hal ini disebabkan dikarenakan perusahaan yang 

besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. 

Kestabilan tersebut menarik investor untuk memiliki 

saham perusahaan tersebut. Peningkatan permintaan 

saham perusahaan akan dapat memacu peningkatan harga 

saham di pasar modal. Peningkatan tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan dianggap memiliki “nilai” yang lebih 

besar.
109

 Peneliti sebelumnya yang meneliti pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan adalah 

penelitian I Gusti Ngurah Gede bahwa ukuran perusahaan 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan 

semakin besar suatu ukuran ataupun skala perusahaan 

maka akan semakin mudah perusahaan untuk 

mendapatkan sumber pendanaan baik yang bersifat 

internal maupun eksternal.
110

 Sehingga Ukuran 

Perusahaan sebagai variabel (X1) berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahan sebagai variabel (Y). Bahwa keduanya 

memiliki hubungan yang signifikan maka hipotesis yang 

dapat diajukan adalah: 

H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh secara Parsial 

Positif terhadap Nilai Perusahaan 

 

2. Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Index secara 

Parsial terhadap Nilai Perusahaan 

Suatu perusahaan melihat penilaian prestasi 

perbankan syariah tidak lepas dari tujuan syariah yang 

telah mendasari berjalannya perbankan syariah melalui 

maqashid syariah index yang merupakan kinerja non 

financial yang telah dikembangkan oleh Mohammed, 
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dalam mengukur kinerja perbankan syariah  berdasarkan 

prinsip-prinsip maqashid syariah agar dapat sesuai 

dengan tujuan syariah.
111

 Nilai perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh faktor financial dan non financial. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian Afrinaldi, bahwa 

pengukuran nilai perusahaan dengan kinerja tidak hanya 

dengan membandingkan tingkat antar keduanya, tetapi 

lebih disatukan dengan pengukuran saat ini atau 

membandingkan pengukuran yang ada untuk 

mendapatkan sebuah pengukuran kinerja bank syariah 

yang komprehensif yang mencakup aspek keuangan dan 

syariahnya.
112

 

Pada penelitian Nur Fitriyah, menyatakan bahwa 

kinerja keuangan melalui maqashid syariah index 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan 

bahwa indikator kinerja non finansial yang berupa 

maqashid syariah dengan pengukuran maqashid syariah 

index hanya dijadikan sebagai informasi tambahan yang 

mendukung informasi keuangan, pernyataan tersebut 

sejalan dalam hasil penelitiannya bahwa statistik yang 

menunjukkan arah positif dimana semakin tinggi nilai 

maqashid syariah index maka nilai perusahaan juga 

semakin tinggi.
113

 Nilai perusahaan yang tinggi biasanya 

menggambarkan kinerja perusahaan yang bagus. Investor 

cenderung tertarik untuk berinvestasi atau membeli saham 

perusahaan yang dianggap memiliki nilai yang tinggi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Efendi 
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menunjukan kinerja perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.
114

 Dalam penelitian 

ini kinerja perusahaan menggunakan maqashid syariah 

index, sehingga Kinerja Maqashid Syariah Index sebagai 

variabel (X2) berpengaruh terhadap Nilai perusahaan 

sebagai variabel (Y). Maka hipotesis yang dapat diajukan 

adalah : 

H2: Kinerja Maqashid Syariah Index Berpengaruh 

Positifsecara Parsial terhadap Nilai Perusahaan 

3. Pengaruh  Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Maqashid 

Syariah Index secara Simultan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Secara bersama-sama ukuran perusahaan dan 

maqashid syariah index turut membangun nilai 

perusahaan pada perbankan syariah. Jadi kedua variabel 

ini merupakan hal penting bagi kelangsungan bank umum 

syariah. Dalam penelitian Bayu dan Muslichah, memiliki 

pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja maqashid 

syariah index terhadap nilai perusahaan, ukuran 

perusahaan telah teruji berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, ukuran perusahaan yang besar dianggap 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan 

perusahaan yang besar dianggap mandiri dan dapat 

mengolah informasi yang dapat menciptakan nilai 

perusahaan.Ukuran perusahaan secara positif 

mempengaruhi nilai perusahaan, dengan kata lain terdapat 

peningkatan akses informasi yang dilakukan oleh investor 

karena kejelasan dan kemudahan akses informasi yang 

disediakan oleh perusahaan.
115
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Kemudian hasil penelitian dari Bayu dan Muslichah, 

menunjukkan kinerja perusahaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik 

memungkinkan terciptanya nilai perusahaan sehingga 

terdapat hubungan kinerja perusahaan dan nilai 

perusahaan berbanding lurus atau selaras, dengan ini 

perusahaan berhasil menunjukkan pengaruh positif kinerja 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Sehingga dengan 

ini secara manajerial perusahaan dapat memberikan 

konstribusi dan meminimalisasi kesalahan dalam 

kaitannya menciptakan nilai perusahaan.
116

 Sehingga 

Ukuran Perusahaan sebagai variabel (X1) dan Kinerja 

Maqashid Syariah Index sebagai variabel (X2) 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahan sebagai variabel 

(Y). Bahwa keduanya memiliki hubungan yang signifikan 

maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

H3: Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Maqashid 

Syariah Index Berpengaruh Positif secara Simultan 

terhadap Nilai Perusahaan. 
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