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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak surplus dengan difisit guna 

menciptakan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Perkembangan 

perekonomian di suatu negara tidak terlepas dari peranan sebuah bank, baik bank 

konvensional maupun bank syariah yang ada di negara tersebut. Bank dalam 

pertumbuhan ekonomi diibaratkan sebagai jantung sebuah negara untuk 

memompa peredaran uang keseluruh lapisan masyarakat, dimana uang tersebut  

dapat digunakan untuk proses produksi sehingga menciptakan sebuah manfaat 

ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat. 

Peranan bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam 

menyongsong kedatangan MEA di tahun 2016, dengan adanya MEA banyak 

wirausahawan/ UKM yang ada di Indonesia membutuhkan uluran tangan 

lembaga keuangan perbankan untuk memperkuat modal mereka sehingga dapat 

mendorong proses bisnis yang dijalankannya. UKM dapat tumbuh dan 

berkembang seiring dengan adanya dukungan dana berupa kredit/ pembiayaan 

dengan bunga yang terjangkau dari perbankan, adanya dukungan dari pihak 

perbankan tersebut diharapkan para wirausahawan/ UKM dapat meningkatkan 
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inovasi dan produksi barang/ jasa yang mereka miliki sehingga produk/ jasa 

tersebut dapat bersaing di pasar global.  

Perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

saat ini perkembangan perbankan di Indonesia tidak hanya didominasi oleh 

perbankan konvensional saja, akan tetapi di Indonesia juga lahir perbankan 

syariah. Lahirnya perbankan syariah dikarenakan semakin tingginya kebutuhan 

akan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia, maka dari itu lahirlah 

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara 

spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di 

Indonesia (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58409/). Berbagai perkembangan 

produk perbankan juga telah dilakukan oleh lembaga- lembaga terkait di 

Indonesia, hingga diakhir 2013 perbankan syariah Indonesia telah menjadi the 

biggest retail Islamic banking di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 

kantor bank, 1,267 layanan syariah dan 43.000 karyawan (www.liputan6.com, 

27 Oktober 2015). 

Bank syariah juga lahir ditengah- tengah menjamurnya bank 

konvensioanal dengan upaya untuk menggantikan unsur- unsur riba yang 

dilarang dalam islam, dan menggantinya dengan prinsip- prinsip syariah yang 

bersumber pada Al- Quran dan Al- Sunnah. Prinsip yang melekat pada bank 

syariah tersebut juga diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi bagi 

pembangunan nasional dan ekonomi suatu negara. Prinsip perbankan syariah 

dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat pada umumnya 

menggunakan prinsip nisbah yaitu pengembalian atas alokasi dana yang 

http://www.liputan6.com/
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disalurkan oleh bank kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak dan tidak saling memberatkan satu sama lain, dengan adanya prinsip 

tersebut maka diperlukannya pengawasan terhadap kinerja keuangan yang 

dilakukan oleh bank syariah agar kapabilitas bank syariah dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya dapat optimal. 

Perbankan syariah pada dasarnya juga memiliki fungsi yang sama dengan 

perbankan konvensional yaitu menarik atau menghimpun dana dari masyrakat 

yang surplus, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan simpanan giro, dan 

menyalurkannya kepada pihak divisit dalam bentuk pembiayaan- pembiayaan, 

oleh sebab itu perbankan syariah harus memiliki kinerja yang baik. Kinerja 

sangat penting bagi perbankan syariah, karena kinerja merupakan sebuah hasil 

dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh bank. Kinerja bank dapat 

mencerminkan sejauh mana prestasi yang dicapai oleh bank dalam 

operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan 

dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia (Abdullah, Faisal 

M, 2003: 108). 

Kondisi kinerja perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2007- 2011 

sudah dalam kondisi baik dibandingkan dengan kinerja keuangan perbankan 

syariah yang ada di negara Malaysia dan Thailand. Kondisi tersebut tercermin 

pada beberapa rasio keuangan yang diukur dengan metode CAMEL yang 

diantaranya yaitu ROE, ROA, EEA, LDR, NPL, dan AGR, akan tetapi ada 2 

rasio keuangan perbankan syariah Indonesia yang masih dalam kondisi yang 

kurang baik dan harus diperbaiki seperti rasio CAR dan CCA (Wibowo, 2015). 
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Tahun 2009- 2013 kondisi kinerja perbankan syariah juga masih dalam 

kondisi yang biak apabila diukur dengan pendekatan Islamicity Performance 

Index antara lain yaitu Bank Muamalat Indonesia memiliki kinerja yang baik 

ditinjau dari Profit Sharing Ratio dan Zakat Performance Ratio, sedangkan Bank 

Syariah Mandiri memiliki kinerja yang baik ditinjau dari Equitable Distribution 

Ratio, dan Bank BRI Syariah juga memiliki kinerja yang baik apabila ditinjau 

dari directors- employees welfar Ratio dan Islamic Income vs non Islamic 

Income (Sebtianita, 2015). 

Melihat begitu pentingnya kinerja sebuah bank termasuk Bank Umum 

Syariah, maka metode penilaian kinerja keuangan perlu terus dikembangkan dan 

disempurnakan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/ 

SEOJK.03/ 2014 terdapat metode penilaian dalam mengukur kinerja keuangan 

sebuah Bank Umum Syariah dengan menggunakan  RGEC yang terdiri dari Risk 

Profile (Profil risiko), Good Corporate Goverment (GCG), Earning 

(Rentabilitas), dan Capital (Modal). Penelitian RGEC ini merupakan penilaian 

tentang kesehatan perbakan syariah yang juga digunakan sebagai alat untuk 

mengukur kinerja Bank Syariah di Indonesia baik kinerja keuangan ataupun 

kinerja yang lainnya. 

Penilaian RGEC yang diterbitkan oleh OJK ini merupakan metode 

penilaian yang sangat kompleks, pada penelitian ini dititik beratkan pada 4 faktor 

penilaian dikarenakan perbankan syariah memiliki risiko yang sangat unik dan 

beragam, dimana risiko tersebut sangat mempengaruhi kinerja perbankan 

syariah itu sendiri, oleh karena itu penilaian ini dilakukan dengan menilai profil 
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risiko yang terdiri dari 10 jenis risiko bank syariah. Perbankan syariah selain 

memperhatikan profil risikonya juga harus memperhatikan Good Corporate 

Goverment atau yang sering disebut sebagai tatakelola perusahaan perbankan 

syariah yang bertujuan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan yang 

ada di Bank tersebut. 

 Perbankan syariah dalam mengevaluasi/ menilai kinerjanya juga harus 

memperhatikan Rentabilitas dan Permodalan yang dimilikinya, hal ini 

dikarenakan setiap faktor penilaian RGEC selalu memiliki hubungan yang erat 

antara profil risiko dengan faktor penilaian lainnya yang sangat mempengaruhi 

kinerja perbankan syariah., apabila tingkat bank syariah memiliki profil risiko 

yang sangat tinggi, maka dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam 

meningkatkan rentabilitasnya, selain itu dengan tingkat risiko yang tinggi bank 

juga harus mempersiapkan modal yang cukup besar untuk menopang risiko yang 

akan dihadapinya tersebut. 

Bank Umum Syariah (BUS) yang merupakan gabungan dari 11 bank 

syariah di Indonesia selalu melaporkan hasil kegiatannya kepada Bank Indonesia 

baik dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, komposisi pembiayaan, serta 

laporan keuangan lainnya yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi Bank 

Umum Syariah di Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut nampak 

seperti pada tabel 1.1 yang mencerminkan bagaimana perkembangan total aset, 

pembiayaan, dan laba tahun berjalan pada Bank Umum Syariah yang ada di 

Indonesia pada tahun 2010- 2014. 
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Tabel 1.1. Perkembangan Total Aset, Jumlah Pembiayaan, dan Laba Bersih 

Setelah Pajak (EAT) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Aset 79.186 116.930 147.581 180.360 204.961 

Pertumbuhan (%) 65% 48% 26,21% 22% 14% 
Pembiayaan 56.357 83.704 112.396 137.268 147.944 
Pertumbuhan (%) 64% 49% 34,28% 22% 8% 
Laba Tahun Berjalan 776 1.065 1.790 2.037 702 
Pertumbuhan (%) 56% 37% 68,08% 14% -66% 

    Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK, 2015 

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa total aset dan pembiayaan pada Bank 

Umum Syariah dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami pertumbuhan, akan 

tetapi prosentase pertumbuhan total aset dan pembiayaannya setiap tahun 

cenderung mengalami penurunan, hal tersebut juga terjadi pada laba tahun 

berjalan yang setiap tahun prosentase pertumbuhan labanya semakin kecil, 

bahkan pada tahun 2014 pertumbuhan terhadap laba tahun berjalan mengalami 

penurunan sebesar 66 %. Penurunan laba yang cukup signifikan pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia dapat mencerminkan adanya kinerja yang kurang 

baik terutama pada kinerja keuangannya, hal ini dapat ditinjau dari nilai investasi 

yang tercermin pada total aset dan pembiayaannya yang terus meningkat, dan 

perolehan laba yang semakin turun, sehingga dapat diduga bahwa pada Bank 

Umum Syariah terjadi inefisiensi. 

Inefisiensi yang terjadi pada BUS dapat disebabkan karena kurang 

efektifnya pengalokasian sumber daya keuangan yang dimiliki oleh perbankan, 

serta adanya berbagai risiko keuangan yang melekat pada aktivitas perbankan. 

Risiko keuangan yang sangat kompleks dapat mempengaruhi kinerja bank baik 
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secara langsung atau tidak langsung, namun demikian itu hal tersebut perlu 

dibuktikan melalui sebuah penelitian. Berdasarkan fenomena di atas, maka 

penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan 

pada Bank Umum Syariah Periode 2014.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

ditarik adalah sebagai berikut “Bagaimanakah kondisi kinerja keuangan 

perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014 termasuk dalam 

kategori sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat?”.  

C. Batasan Penelitian 

Guna membatasi pembahasan masalah penelitian agar lebih terarah, maka 

berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki 

batasan- batasan masalah sebagai berikut: 

1. Peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk menganalisis kinerja keuangan 

Bank Umum Syariah hanya menggunakan data laporan tahunan tahun 2014. 

2. Alat pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan alat analisi RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earning, dan Capital) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 10/ SEOJK.03/2014. 

3. Profil risiko yang diukur peneliti dalam penilaian kinerja keuangan bank 

syariah ini hanya pada risiko keuangan yang terdiri dari risiko kredit, risiko 

likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Greuning 
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Hennie Van, 2011: 64), hal ini dikarenakan peneliti hanya ingin berfokus 

pada risiko keuangan sesuai dengan fenomena yang ada pada latar belakang. 

4. Profil risiko yang yang diukur peneliti hanya berfokus pada risiko inheren 

saja dan tidak melakukan penelitian pada penerapan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh sebuah bank syariah tersebut, hal ini dikarenakan dalam 

menganalisis kinerja atau kesehatan perbankan, pertama kali yang perlu 

dilakukan adalah dengan mengetahui seberapa besar risiko inheren yang 

dimiliki oleh sebuah bank. 

5. Bank Konvensional yang akan digunakan untuk menghitung korelasi tingkat 

imbalan Deposito Mudharabah dengan tingkat bunga Deposito, peneliti 

menentukannya atas dasar dari total aset yang dimiliki Bank Konvensional 

yang kurang lebih setara dengan total aset Bank Syariah yang diteliti 

(www.ojk.go.id). 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis kinerja keuangan yang dilakukan oleh Bank Syariah di 

Indonesia ini sudah termasuk dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, 

kurang sehat, atau tidak sehat. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajemen Bank Syariah 

Analisis kinerja bank (terutama bank syariah) diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam segala pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh pihak bank dalam menjalankan fungsi- fungsinya, serta dapat dijadikan 

http://www.ojk.go.id/
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sebagai evaluasi untuk melakukan perbaikan- perbaikan dimasa yang akan 

datang, hal ini dikarenakan eksistensi bank syariah di Indonesia diharapkan 

mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

2. Bagi Investor

Analisis kinerja bank bagi investor sangat bermanfaat untuk menilai 

sejauh mana aktivitas perbankan yang dilakukan dan seberapa besar 

kemampuan sebuah bank dalam menjalankan fungsinya. Sehingga investor 

dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menanamkan investasinya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat bagi peneliti selanjutnya, analisis kinerja pada Bank Umum 

Syariah ini dapat dijadikan sebagai gambaran atau referensi dalam meneliti 

bank- bank syariah di Indenesia pada periode- periode selanjutnya. 




