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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan perekonomian sebuah negara tidak lepas dari adanya peran 

penting dari sebuah lembaga keuangan seperti peran perbankan sebagai lembaga 

perantara keuangan atau financial intermediary, artinya bank menjembatani 

kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang 

memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. 

Dana bagi sebuah bank merupakan sesuatu yang vital, tanpa dana bank tidak 

dapat berbuat sesuatu. 

Modal (equity) merupakan bagian dari dana bank (fund). Modal dalam 

neraca bank terdapat pada sisi pasiva neraca, dan sumber dana bank lainnya. 

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama 

pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul 

kerugian (risk loss). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh 

pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban 

pengembalian atas penggunaannya. 

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam 

memenuhi kebutuhan dana bank, posisi modal bank akan mempengaruhi 

keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba, di satu 

pihak dan kemungkinan timbulnya risiko di pihak lain. Besar kecilnya 
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permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

kemampuan keuangan bank yang bersangkutan. 

Kondisi yang dihadapi oleh perbankan saat ini adalah terjadinya 

perlambatan disejumlah indikator kinerja yang membuat perbankan harus 

menjaga ketat permodalannya. Cara untuk mengatasi hal itu pemerintah dan bank 

Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitalisasi 

perbankan. Salah satu tujuan dari langkah tersebut dilakukan adalah untuk 

mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standart internasional. 

Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan.  

Bank Indonesia (BI) resmi menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

tentang kewajiban penyediaan minimum bank umum, dengan Nomor 

14/18/PBI/2012 yang mengatur lebih jauh tentang tingkat kecukupan modal bank 

yang disesuaikan dengan standart internasional yang berlaku. Bank Indonesia 

bertindak sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank 

dengan mempertimbangkan pertimbangan pelaksanaan program rekapitalisasi 

perbankan, menetapkan perubahan rasio kewajiban penyediaan modal minimum 

menjadi 8% yang berlaku sejak tahun 2001 (yang sebelumnya sebesar 4%). 

Ketentuan KPMM (CAR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) yang masih berlaku saat ini adalah sebesar 8% dari Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sehingga memadai untuk menjaga 

likuiditasnya.  
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Perubahan rasio kewajiban modal minimum juga mempertimbangkan 

perubahan yang terjadi dalam standart internasional: seperti penyempurnaan 

metode yang distandarisasi dalam perhitungan rasio kredit (standardizer 

approach) dan perubahan standar akutansi keuangan yang berlaku. 

Perkembangan program restrukturisasi dan rasio terbesar dalam 

perbankannasional, rasio penyediaan kewajiban modal minimum bank umum 

hanya memperhitungkan faktor rasio kredit (credit risk). Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 5/12/PBI/2003 tanggal 17 juli 2003, telah memperhitungkan 

faktor risiko lainnya, seperti risiko pasar dan risiko operasional pada perhitungan 

rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

Fungsi dari modal bank adalah melindungi para kreditur agar 

mendapatkan kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan 

kreditur jika dibutuhkan sewaktu-waktu, menjamin kelangsungan operasional 

dengan modal sendiri yang digunakan untuk memulai kegiatan operasi dengan 

modal sendiri dan memenuhi standar modal minimum atau disebut standar CAR 

(Capital Adequacy Ratio) yang harus dipenuhi oleh setiap bank, berdasarkan 

rasio CAR apabila bank akan menambah penyaluran kredit maka bank harus 

menambah modal yang dimiliki namun apabila tidak menambah jumlah kredit 

maka CAR akan diperkecil.  

Evaluasi permodalan digunakan untuk menyempurnakan dan 

memperkuat permodalan yang dimiliki oleh bank konvensional dengan bank 

syariah. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
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tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tersebut merupakan 

peraturan yang menyetarakan syarat permodalan perbankan syariah dengan 

perbankan konvensional, yang berupaya untuk mempersiapkan bank syariah agar 

semakin kuat karena perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat saat 

ini. Peraturan tersebut diharapkan dapat memperkecil risiko-risiko keuangan 

yang mungkin akan terjadi dimasa depan. 

Ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) bank syariah 

pada PBI Nomor: 7/13/2005, merupakan revisi aturan KPMM bank syariah yang 

mengikuti standar perhitungan permodalan dari Islamic Financial Service Board 

(IFSB). Standar modal bank syariah akan sama dengan bank konvensional. 

"Minimum permodalan bank syariah akan menjadi sebesar 10% dari saat ini 8%. 

Ketentuan CAR 10% berlaku bagi bank syariah yang memiliki peringkat 

kesehatan level I dan II, bank umum syariah yang masuk level III dan IV, harus 

memenuhi CAR 14%. 

Tabel berikut iniyang menjelaskan tentang kondisi permodalan yang 

dimiliki oleh bank konvensional dan bank syariah dari tahun 2009 sampai dengan 

2013. Kondisi permodalan didapatkan dari laporan keuangan kedua bank tersebut 

dan dapat disimpulkan bahwa kondisi permodalan yang dimiliki oleh kedua bank 

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan yang 

bagus atau selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut dapat dilihat 

data mengenai kondisi permodalan yang dimiliki oleh bank konvensional dan 

bank syariah dari tahun 2009 sampai 2014 pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1: Kondisi permodalan bank konvensional dan bank syariah tahun 2009-2013 

(yang dinyatakan dalam Jutaan Rupiah) 

 

Tahun 
Modal bank konvensional Modal bank syariah 

Bank BRI Bank BCA 
Bank Syariah 

Mandiri 

Bank 

Muammalat 

2009 Rp 27.257.381.000.000 Rp 27.856.693.000.000 Rp 1.600.459.449.662 Rp 898.034.844 

2010 Rp 36.673.110.000.000 Rp  34.107.844.000.000 Rp 2.020.615.074.975 Rp 1.749.157.222 

2011 Rp 49.820.329.000.000 Rp 42.027.340.000.000 Rp 3.073.264.468.871 Rp  2.067.401.205 

2012 Rp 64.881.779.000.000 Rp 51.897.942.000.000 Rp  4.180.690.176.525 Rp 2.457.989.411 

2013 Rp 79.327.422.000 .000 Rp 63.966.678.000.000 Rp  4.861.998.914.310 Rp 4.291.093.718 

Sumber: www.idx.co.id (Berita TEMPO.CO, Jakarta) 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis perbandingan kecukupan modal pada bank 

konvensional dengan bank syariah”.  

 

B. Rumusan Penelitian 

Dari latar belakang masalah maka peniliti dapat merumuskan masalah berikut: 

1. Bagaimana kondisi kesehatan bank konvensional dan bank syariah dilihat 

dari kecukupan modalnya? 

2. Di antara bank konvensional dan bank syariah manakah yang lebih sehat?  

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini dimaksudkan agar permasalahan yang diteliti tidak 

terlalu melebar dari garis yang sudah ditentukan. Batasan penelitian ini adalah 

http://www.idx.co.id/
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penulis hanya membahas mengenai data yang terkait berupa laporan keuangan 

bank konvensional dan bank syariah yang memiliki modal terbesar dan 

terdaftarpada Bank Peraih Indonesia Banking Award 2013 dengan kategori Bank 

Umum Kelompok Usaha (BUKU)  kurun waktu 2011 sampai 2013. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis kondisi kesehatan bank konvensional dan bank syariah 

dilihat dari kecukupan modalnya. 

b. Menganalisis bank yang memiliki tingkat kesehatan lebih sehat.  

2. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian  ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, 

yaitu : 

a. Bagi manajemen bank konvensional dengan bank syariah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk memberikan informasi atau masukan dari hasil perhitungan 

kecukupan modal, dan menjadikan perusahaan bank tersebut tetap 

menjaga tingkat kesehatannya dengan memelihara kecukupan penyediaan 

modal minimum. 

b. Bagi nasabah bank konvensional dengan bank syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi nasabah 

untukmemberikan informasi dan memberikan pandangan luas dengan 
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melihat tinggi rendahnya kecukupan modal yang dapat mempengaruhi 

timbulnya risiko yang akan diterima. 

c. Bagi Bank Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada Bank Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pengaturan dan 

melihat sejauh mana kinerja bank tersebut dalam melaksanakan kegiatan 

usaha perbankan dan tetap menjaga permodalannya. 

d. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa kondisi permodalan pada 

bank konvensional dan bank syariah sudah diatas batas standart, sehingga 

dapat dikatakan bahwa bank tersebut dalam kondisi yang baik dan dapat 

melindungi para nasabahnya. 

e. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai 

tambahan referensi dan pertimbangan pada penelitian selanjutnya yang 

khususnya berhubungan dengan analisis perbandingankecukupan modal. 

 

 

 

 

 


