
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. 

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta membeikan fasilitas 

pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanaan 

tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan 

moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank adalah department of store yang 

merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan. Bank 

dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, 

tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebgai tempat untuk meminjam 

uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga 

dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran dan setoran. (Kasmir 2009: 25). 

(Wijaya 2008) menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam di Indonesia 

telah diperluas ke pasar modal, asuransi, hipotek, tabungan dan lembaga 

pinjaman, bank, dll. Hal tersebut adalah untuk memperkaya sistem Islam atas 

sistem konvensional yang digunakan untuk membandingkan kinerja dan prospek 

masa depan khususnya. Pemerintah melakukan langkah strategis pengembangan 

perbankan Islam yang memberikan izin kepada bank-bank konvesional komersial 

untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu konversi bank 

konvensional menjadi bank syariah (Antonio 2001). Namun, selama periode 

1992-1998 (Aziz 2009) mengkritik hanya ada satu Bank Umum Syariah (BUS) 
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sebagai pelaku industri perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), 

Hal ini disebabkan selama enam tahun beroperasi praktis tidak ada regulator lain 

yang mendukung sistem Perbankan Islam. 

Bankkonvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar 

yaitu  terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga 

keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah 

menggunakan prinsip bagi hasil (profot and loss sharing). Bank syariah tidak 

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan 

riba yang diharamkan. 

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. 

Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, stuktur 

organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio 2001). 

Karakteristik dasar dari perbankan syariah yang antara lain melarang 

penerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi, 

membuat bank syariah diidentikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki 

keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif 

bagi bank syariah. Operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini 

ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit negative spread yang dialami oleh 

bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank 
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konvensional menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha 

penghimpunan dananya pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku 

bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).  

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar 

dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan 

bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. 

Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik 

untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan 

oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja keuangan bank. 

Bank dalam prakteknya sering kali kurang berhati – hati, terutama dalam 

pemberian kredit yang tidak terbatas kepada nasabahnya. Hal ini dapat mengakibatkan 

kecenderungan meningkatnya kredit macet/bermasalah, sehingga merugikan pihak-pihak 

yang terkait seperti investor, deposan dan berdampak pada menurunnya perekonomian 

negara. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat mempengaruhi kinerja yang 

dicapai oleh bank itu sendiri dan bagaimana upaya manajemen bank mengantisipasi 

setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Untuk mengetahui kondisi keuangan 

sebuah bank dalam keadaan baik (sehat) atau tidak, maka harus dilakukan penilaian 

terhadap kinerja bank tersebut. Untuk menilai kinerja bank maka sangat diperlukan 

laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank dapat dihitung dengan beberapa rasio 

keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi tingkat 

keuntungan/pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan operasional, memprediksi 

masa depan dan untuk mengantisipasi kondisi dimasa yang akan datang. Selain itu, 

investor dapat mengetahui apakah bank tersebut mempunyai kinerja baik atau tidak, 
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sehingga investor dapat tertarik untuk bergabung menanamkan sahamnya kepada bank 

tersebut. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai acuan untuk pemberian tariff pajak. 

Dalam meganalisis laporan keuangan harus mengacu kepada standart yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 Tentang Tatacara Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum pasal 7 sampai dengan 11 dengan ketentuan, 

yaitu factor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produk (Asset), Faktor 

Manajemen(Management), Faktor Rentabilitas (Earning), dan Faktor Likuiditas 

(Liquidity) atau yang biasa disebut CAMEL. Tingkat kesehatan bank sangat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan baik investor maupun masyarakat. 

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Perbankan Konvensional dengan Perbankan Syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :“Apakah terdapat perbedaan antara 

kinerja keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian adalah untuk 

menganalisa perbedaan kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional untuk 

masing – masing rasio keuangan 
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2. Manfaat  

 Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian 

mengenai perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan 

konvensional antara lain : 

a. Bagi Dunia Perbankan 

Untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih meningkatkan 

kinerja bank dengan mengembangkan industry perbankan Indonesia. 

b. Bagi Penulis 

Untuk membandingkan konsep – konsep yang telah dipelajari sebelumnya 

dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan pengukuran kinerja 

keuangan dengan menggunakan metode CAMEL 

c. Bagi Peneliti Lain 

Menambah khasanah pengetahuan dalam akuntansi syariah dan 

pengetahuan tentang perbankan syariaah serta sebagai masukan pada penelitian 

dengan topic yang sama pada masa yang akan datang 

d. Bagi Pengguna Jasa Perbankan 

Kepada pengguna jasa perbankan syariaah sebagai bahan informasi dan 

untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan 

konvensional 
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