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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting dalam perekonomian suatu negara. Keberadaan lembaga bank saat ini 

sangat diperlukan untuk mengembangkan perekonomian, baik sebagai tempat 

untuk investasi dana, atau sebagai tempat untuk memperoleh dana dalam bentuk 

kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

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 konvensional 

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

konvensional menjadi bank syariah.  

Perkembangan perbankan syariah yang sedemikian pesat membutuhkan 

banyak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang perbankan 

syariah. Bank syariah didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 
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berdasarkan UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 

72 Th. 1992, tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Kinerja 

perbankan syariah memiliki andil besar bagi perkembangan perekonomian di 

Indonesia. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, sistem pembiayaan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik 

daripada bank konvensional. 

Perbankan syariah juga mempunyai potensi untuk berkembang dan bersaing 

dengan perbankan konvensional mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah 

muslim dan masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan 

pihak bank yang menggunakan sistem bunga. Selain itu adanya perbankan syariah 

juga merupakan dukungan dari pemerintah, salah satunya adalah dana haji harus 

dibayar lewat bank syariah hal ini juga menjadi pemicu berdirinya perbankan 

syariah. 

Dalam penelitian Setyaningsih dan Utami (2013) hal mendasar yang 

membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan 

syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh 

lembaga keuangan kepada nasabah. Dalam bidang operasional, bank syariah 

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

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan. 

https://www.dream.co.id/tag/haji/
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Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung 

kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. 

Jika keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang 

diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau 

mengecil dalam kurun waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan 

bank merosot. Keadaan tersebut merupakan peringatan dini yang transparan dan 

mudah bagi nasabah. Berbeda dengan perbankan konvensional, nasabah tidak 

dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh.Terlebih lagi 

bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah 

berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus 

didukung dengan manajemen yang baik,agartetap bertahan di industri perbankan. 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan 

hidup adalah kinerja kondisi keuangan bank. 

Kemunculan bank dengan prinsip syariah, tentu saja memicu persaingan 

antar bank, keadaan tersebut menuntut manajemen bank untuk ekstra keras dalam 

meningkatkan kinerjanya. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa 

indikator,salah satu sumber utama indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian 

adalah laporan keuangan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan 

tersebut dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan. 

Pertumbuhan LDR bank konvensional tahun 2007 sampai 2009 mengalami 

fluktuasi karena kesulitan mengelola arus dananya, sedangkan tahun 2010 hingga 

2012 mengalami peningkatan. FDR bank syariah menunjukkan adanya 
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peningkatan dari tahun 2007 hingga 2008 yang menunjukkan kesulitan likuiditas 

dari dampak krisis global. FDR bank syariah pada tahun 2009 sampai 2011 

mengalami penurunan, namun pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan 

menjadi 100%. Perbankan Indonesia mulai melepaskan diri dari krisis global pada 

tahun 2008 yang ditunjukkan dengan semakin berkembangnya kinerja keuangan 

di tahun-tahun selanjutnya. Perbankan di Indonesia harus mengantisipasi dampak 

krisis yang dapat meningkatkan resiko tinggi sehingga menyebabkan kinerja 

keuangan bank menurun. Sistem perbankan yang sehat dinilai dari kinerja 

keuangan bank yang baik. Kinerja keuangan bank yang sehat dapat 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat begitu pula sebaliknya, penurunan kinerja 

keuangan bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Perbankan di 

Indonesia terdapat dua jenis, yaitu bank yang melakukan usaha secara 

konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Kegiatan usaha 

bank konvensional berdasarkan pada pembayaran bunga, sedangkan bank syariah 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 

2008). Dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan 

(konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur 

dalam berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Kondisi 

kesehatan maupun kinerja keuangan bank konvensional maupun syariah dapat 

dianalisis melalui laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat membantu 

untuk mengetahui penilaian tingkat kinerja keuangan bank yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. 



5 

 

Kinerja dan kesehatan bank merupakan unsur yang penting bagi bank, 

karena kita dapat menilai kualitas suatu bank terhadap bank lain. Analisis kinerja 

keuangan bank dimulai dengan me-review data laporan keuangan, menghitung, 

membandingkan atau mengukur, menginterpretasikan dan memberi solusi. 

Perhitungan yang dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan bank dapat 

dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis, diantaranya dengan 

menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan 

teknik analisis yang cepat dalam mengetahui kinerja keuangan suatu bank.  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank 

dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang dalam 

penilaiannya menggunakan pendekatan CAMEL (Capital, Asset Quality, 

Management, Earnings dan Liquidity) yaitu suatu analisis keuangan bank dan alat 

pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui 

tentang tingkat kesehatan bank. 

Dalam penelitian ini penulis menganalisis kinerja dari segala aspek yang 

terdiri dari Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity. Aspek capital 

meliputi Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek asset meliputi Kualitas Aset 

Produktif (KAP), aspek earning meliputi Return On Asset (ROA), Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), sedangkan aspek likuidity 

meliputi Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang perbandingan kinerja 

keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional memiliki hasil yang 

berbeda diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Utami 
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(2013)yang menunjukkan kinerja keuangan bank berdasarkan hasil analisis rasio 

CAR, ROA, BOPO, dan LDR pada tahun 2009-2011 bank konvensional masih 

lebih baik dari bank syariah. Sedangkan untuk nilai NPL masih lebih baik bank 

syariah dibandingkan dengan bank konvensional. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas et al. (2013), 

menggunakan analisis rasio, yakni rasio permodalan, rasio rentabilitas, rasio 

kualitas aktiva produktif menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik dari 

bank syariah, namun sebaliknya pada rasio ROE yang lebih baik adalah bank 

syariah, serta rasio likuiditas Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri sama-sama 

mengalami fluktuasi. 

Disisi lain mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dimana sebagian 

telah beralih ke perbankan syariah. Sehingga peneliti ingin meneliti kembali 

bagaimana peran perbankan syariah di Indonesia apakah telah mengalami 

peningkatan dalam hal kinerja keuangan, sehingga dapat menarik customer. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Setyaningsih & Utami 

(2013), yang membedakan ialah tahun yang diteliti, objek yang diteliti dan teknik 

analisis data yang digunakan. Dan merupakan kelanjutan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Ningtyas et al. (2013). Maka dari itu, penulis mengambil judul 

penelitian “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN 

PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL 

DENGAN METODE CAMEL (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI 

DAN BANK MANDIRI SYARIAH TAHUN 2014 – 2016)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

diketahui pentingnya penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbandingan kinerja 

keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dilihat 

dari rasio CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR ? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dengan Bank 

Konvensional selama periode 2014-2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensionaldilihat 

dari rasio CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. 

2. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dengan Bank 

Konvensional selama periode 2014-2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau 

kontribusi, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, 

wawasan dan referensi bagi lingkungan akademis. Serta diharapkan memberikan 
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gambaran mengenai perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dan 

konvensional dengan menggunakan variabel-variabel pengukuran yang 

berkaitan dengan ilmu akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris 

tentang keadaan kinerja keuangan yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk 

mengatur strategi perusahaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan bagi 

masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai kinerja 

keuangan perbankan  
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