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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Globalisasi ekonomi pada pertengahan tahun 1980an, sangat 

mempengaruhi perekonomian Indonesia, khusus nya industri keuangan dan 

perbankan, sebagaimana halnya dengan negara berkembang lainnya. Dampak 

globalisasi terutama di sektor keuangan dan perbankan ini sulit dihindari. 

Hampir seluruh sektor ekonomi juga banyaknya bidang usaha perbankan yang 

belum diatur dengan ketentuan yang ketat menjadi diperlonggar bahkan 

diantaranya dihapus atau dipermudah (Siamat, 2001). 

 Lahirnya Undang – undang No.10 tahun 1998 yang merupakan 

perubahan dari undang – undang No. 7 tahun 1992 memberi landasan hukum 

lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui undang – undang No.23 tahun 

1999, pemerintah memperintah memberikan kewenangan kepada Bank 

Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. 

Struktur perbankan di Indonesia dalam kegiatan usahanya dianut dual bank 

system, yaitu bank  umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank 

konvensional dan atau berdasarkan syariah, hal ini memicu tumbuhnya bank – 

bank syariah. Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat, bank 
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Indonesia menargetkan pangsa pasar perbankan syariah hingga tahun 2010 

menjadi 9% dari tahun 2008 sebesar 1,69%. Selanjutnya pada 2015, pangsa 

pasar tersebut bisa tumbuh menjadi 15% terhadap asset perbankan nasional 

(www.kabarindonesia.com). 

 Dunia perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam   

perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara 

semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Bank dalam suatu 

perekonomian, berperan dalam mempermudah proses pengalihan dana dari 

pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Untuk 

melakukan proses tersebut, perbankan menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih 

produktif serta untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas 

pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Peran tersebut membuata perbankan 

disebut sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary 

institution). Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari 

penabung (ultimate lender) kepada peminjam (ultimate borrower) baik untuk 

kegiatan investasi, sebagai modal kerja maupun untuk keperluan konsumsi. 

Intermdiasi keuangan ini merupakan fungsi utama dari lembaga keuangan 

dalam suatau perekonomian. Perbankan melakukan kegiatannya dengan cara 

menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan sekuritas sekunder 

kepada penabung seperti giro, tabungan, deposito berjangka dan sebagainya. 

http://www.kabarindonesia.com/
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Pada waktu yang sama, bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan 

membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh debitor  seperti obligasi 

saham. 

 Anugerah Indonesia Bank Loyalty Award (IBLA) 2011 yang 

diberikan oleh MarkPlus Insight bekerjasama dengan Majalah Infobank, dan 

Marketeers. Acara yang digelar di ballroom Hotel Mulia, Jakarta juga 

mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Perbankan Nasional dan Ikatan 

Bankir Indonesia. IBLA adalah penghargaan tertinggi untuk lembaga 

perbankan dan keuangan yang telah berhasil mencapai tingkat tinggi loyalitas 

pelanggan. MarkPlus Insight dan majalah Infobank memprakarsai 

penghargaan IBLA untuk mendorong industri perbankan untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas 

pelanggan dan profitabilitas perusahaan. IBLA 2011 diberikan berdasarkan 

hasil survei dilakukan oleh MarkPlus Insight. Responden ini terdiri dari para 

pengguna produk Tabungan Bank Konvensional dan Tabungan Islamic Bank 

(IB) di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Medan, dan Makassar.  The Best of Indonesia Bank Loyalty 

Champion. Predikat ini diraih oleh BCA untuk kategori Saving Account, dan 

Bank Syariah Mandiri untuk kategori Islamic Banking.(www.the-

marketeers.com) 

 Dalam daftar bank konvensional menurut IBLA survei dilakukan oleh 

MarkPlus Insight, bekerjasama dengan Majalah Infobank, dan Marketeers, 

http://www.the-marketeers.com/
http://www.the-marketeers.com/
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PT.Bank Central Asia.Tbk merupakan salah satu bank yang paling top of 

mind untuk kategori Saving Account dalam loyalitas nasabah. Kinerja 

keuangan BCA dari tahun ke tahun meningkat  rasio kecukupan modal (CAR) 

yang dimiliki oleh BCA pada akhir tahun 2010 sebesar 13,5% , lebih tinggi 

dari persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8% hal ini 

membuktikan modal yang diperoleh dari nasabah semakin meningkat dan 

tingkat loyalitas nasabah terhadap bank sangat tinggi (www.klikbca.com). 

 PT. Bank Syariah Mandiri.Tbk sampai pada akhir tahun 2010 telah 

berhasil mencapai sebagian besar target secara signifikan yang ditetapkan 

dalam rencana bisnis. Sehingga pada tahun 2011, Bank Syariah Mandiri 

mendapatkan perhagaan untuk kategori Saving Account dalam loyalitas 

nasabah dari IBLA survei dilakukan oleh MarkPlus Insight, bekerjasama 

dengan Majalah Infobank, dan Marketeers. Rasio kecukupan modal (CAR) 

pada tahun 2010 sebesar 10,60% (www.syariahmandiri.co.id). 

 Dari pengahargaan IBLA 2011 yang diselengarakan MarkPlus Insight 

bekerjasama dengan Majalah Infobank, dan Marketeers. Untuk The Best  Of 

Indonesia bank Loyalty Champion bagaimana kinerja keuangan berdasarkan 

tingkat kesehatan bank Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  Rasio model 

CAMEL terdiri dari dari komponen Capital (Permodalan), Asset (kualitas 

Aktiva Produktif), Management (Manajemen), Earning (Rentabilitas) dan 

Liquidity (Likuiditas). 

http://www.klikbca.com/
http://www.syariahmandiri.co.id/
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 Cahyono (2004) menganalisis kinerja keuangan bank syariah dan bank 

konvensional (study pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. bank Negara 

Indonesia ’46). Hasil perhitungan kinerja kedua bank dengan rasio camel 

selama tiga tahun berturut-turut PT. BMI dan PT. BNI ’46 menyatakan bahwa 

selama tiga tahun PT BMI memiliki kinerja yang cukup baik. Rezeki (2010) 

menganalisis kinerja keuangan pada PT Bank Central Asia dan PT Bank 

Muamallat Indonesia hasil analisis menyatakan bahwa BCA mempunyai 

predikat sehat. Sedangkan untuk BMI mempunyai predikat cukup sehat.  

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank 

Indonesia Kinerja keuangan bank dapat diketahui dari laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan mengukur hubungan unsur-

unsur keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur tersebut dari periode 

ke periode berikutnya. Hasil analisis laporan keuangan merupakan hal  

penting bagi bank untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mengalisis laporan 

keuangan harus mengacu standart yang dikeluarkan oleh BI. Berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  Rasio model CAMEL terdiri dari 

dari komponen Capital, Asset quality, Management, Earning dan Liquidity. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi 

Pada PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk dan PT. Bank Central Asia, Tbk). 
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B. Rumusan Masalah  

Bank dituntut untuk selalu melakukan kinerja yang baik atau 

meningkat, oleh karena itu diperlukan evaluai setiap periode sehingga 

kesehatan kinerja bank selalu dapat terpantau. Berdsarkan perbedaan 

prinsip yang dianut oleh bank konvensional dan bank syariah menimbulkan 

kosekuensi yang berbeda pula dalam perolehan manfaat secara ekonomi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

     1.  Bagaimana kinerja keuangan PT.Bank Central Asia, Tbk ? 

     2.  Bagaimana kinerja kinerja keuangan PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk ? 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka masalah 

yang akan diteliti dibatasi pada laporan keuangan ( Neraca Keuangan, 

Laporan Rugi Laba, Laporan Kualitas Aktiva Produktif, Perhitungan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dari Ikhtisar Keuangan ) PT.Bank 

Central Asia, Tbk  dan PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk  pada tahun 2008 – 

2010. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Menganalisis kinerja perbankan syariah PT. Bank Mandiri Syariah, 

Tbk   

b. Menganalisis kinerja perbankan konvensional PT.Bank Central Asia, 

Tbk 

2. Manfaat Penelitian  

a. Praktisi  

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pengguna jasa perbankan 

agar dapat memilih dan mempercayakan dananya kepada bank yang 

sehat 

b. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan ekonomi, khususnya menegenai masalah kesehatan 

perbankan. 

2) Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dan menjadi data tambahan bagi peneliti selanjutnya. 


