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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Peran Industri Perbankan Syariah di Indonesia sangat penting yakni 

sebagai peningkatan dan perkembangan ekonomi nasional. Salah satu 

lembaga yang berperan aktif dalam mobilisasi intermediasi keuangan dari 

pihak lebih dana kepada pihak kurang dana merupakan peran perbankan 

syariah. Sektor perekonomian nasional yang berkelebihan modal 

menyalurkan modal kepada sektor yang membutuhkan pembiayaan (Rama, 

2013). Perindustrian yang kurang modal maupun masih dalam lingkup kecil 

untuk meningkatkan perkembangan industri di Indonesia dapat diberikan 

pinjaman modal. Prinsip perbankan syariah memberikan keadilan agar tidak 

terjadi kesenjangan, tidak adanya pihak yang dirugikan, dan perekonomian 

yang setara.  

Pengembangan di daerah terpencil dengan pembangunan unit-unit 

perbankan syariah diharapkan dapat memberikan perekonomian yang adil 

dan kesejahteraan.  Menurut Ali (2010),  penggunaan bunga (riba), adanya 

spekulasi (maisir), maupun ketidakjelasan (gharar) dalam kegiatan 

operasional maupun usaha yang dikerjakan oleh bank syariah tidak 

diperbolehkan dan harus sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ciri-ciri 

perbankan syariah ini tidak hanya berfokus untuk menghindari bunga saja, 

melainkan harus seimbang dalam menerapkan seluruh prinsip syariah. 

Berdasarkan ayat  QS: Al-Baqarah ayat (2:275) dibawah ini; 
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بَٰوا نُ  يَتََخبَُّطهُ  ٱلَِّذى يَقُومُ  َكَما إِلَّ  يَقُوُمونَ  َل ٱلَِّذيَن يَأُْكلُوَن ٱلر ِ  ِمنَ  ٱلشَّْيَطٰ

ِلكَ  ۚ   ٱْلَمس ِ  بَٰوا ٱْلبَ  قَالُوإِنََّما بِأَنَُّهمْ  ذَٰ ُ  َوأََحلَّ  ۚ  ْيُع ِمثُْل ٱلر ِ مَ  ٱْلبَْيعَ  ٱّللَّ  َوَحرَّ

بَٰوا ن َمْوِعَظة   ۥَجاَءهُ  فََمن ۚ  ٱلر ِ ب ِهِ  م ِ ِ  إِلَى ۥَٓوأَْمُرهُ  َسلَفَ  َما ۥفَلَهُ  فَٱنتََهىٰ  ۦرَّ  ۚ   ٱّللَّ

بُ  ئِكَ ۚٓ فَأُولَٰ  َعادَ  َوَمنْ  ِلدُونَ  فِيَها ُهمْ  ۚ   ٱلنَّارِ  أَْصَحٰ َخٰ  

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya.” 

Fatwa yang diterbitkan DSN-MUI, no 07/DSN-MUI/IV/2000 

merupakan fatwa yang menjadi salah satu pedoman perbankan syariah 

dalam kegiatan operasionalnya di Indonesia. DSN menyatakan, LKS 

(Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana yang menanggung 

seluruh kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian 

(Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: 43). Dasar hukum 

perbankan syariah diatur di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 

tentang perbankan.  

Pengubahan UU no 10 tahun 1998 dan dilengkapi dengan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur Perbankan Syariah secara 

Khusus di Indonesia. Menurut Danupranata (2013:31), dalam UU pasal 1 

No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah merupakan keseluruhan yang 

mencangkup tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam seluruh 
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kegiatannya, kelembagaan, serta proses dalam melakukan kegiatan 

usahanya.   

Bank Umum Konvensional menurut Danupranata (2013: 32),  

merupakan bank yang melakukan kegiatan operasional secara konvensional 

dan memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan 

Operasional yang digunakan Bank umum konvensional yakni 

menggunakan dua metode yaitu penetapan  bunga sebagai harga jual dan 

harga beli atas produknya atau biasa disebut spread based. Penerapan 

biayan lain-lain disebut dengan istilah fee based (Kasmir, 2012:33). Bank 

Konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya terbagi atas Bank 

Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.  

Pertumbuhan bank umum di Indonesia terus meningkat setiap 

tahunnya. Bank Konvensional yang banyak melakukan konversi dari bank 

konvensional menjadi Bank Syariah merupakan tanda pertumbuhan Bank 

Umum (Ismail, 2011: 33). Jumlah Bank Umum Syariah memang tidak 

sebanyak Bank Umum Konvensional, tetapi perkembangan Bank Umum 

Syariah masih terus meningkat. Penduduk Indonesia yang mayoritas 

muslim dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan 

perbankan syariah, dan dapat meningkatkan minat masyarakat kepada bank 

umum syariah sebagai perubahan gaya hidup yang lebih sesuai syariat 

Islam. 

Peningkatan kesehatan kondisi bank umum diatur oleh Bank 

Indonesia tentang peraturan tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank 

umum. Menurut (Darmawi, 2012: 210), tingkat kesehatan bank yang 
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ditetapkan oleh Bank Indonesia terdiri dari faktor–faktor yakni Permodalan 

(capital), Kualitas aset (asset  quality), manajemen (management), 

rentabilitas (earning),  likuiditas (likuidity), dan sensitifitas terhadap risiko 

pasar ( sensitivity to market risk). Beberapa faktor-faktor tersebut sering 

disebut dengan singkatan CAMEL ( Capital, Aset, Menegement, Earnings, 

Liqudity). Maka dalam mengukur kinerja keuangan perbankan digunakan 

beberapa faktor-faktor tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi 

kesehatan suatu perbankan.  

Pada tahun 2017 perbaikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan 

syariah berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia terus bertumbuh 

secara meningkat, kinerja stabil dan berimbang. Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) dalam waktu tiga tahun terakhir terus menunjukan 

kestabilan dan meningkat dari 5,03% menjadi sebesar 5,07%, sedangkan 

pada angka inflasi berkisar  3±1% dan nilai tukar rupiah yang stabil berada 

pada rentang Rp13.323 – Rp13.563 per USD pada akhir tahun 2017. 

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian negara  berdasarkan skala mikro 

maupun makro disebabkan pada kegiatan Bank Umum Syariah maupun 

Bank Umum Konvensional  yang berjalan dengan baik.  

Kinerja keuangan bank dapat diketahui dengan melihat laporan 

keuangan bank dengan menggunakan Rasio Keuangan Bank. Rasio yang 

digunakan diantaranya rasio likuiditas, rasio permodalan, rasio efisiensi, 

rasio profitabilitas, dan rasio aktiva (Suwiknyo, 2010: 63). Maka, dalam 

penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Bank 



5 
  

 
 

Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Perbandingan ini untuk 

mengetahui kinerja keuangan bank mana yang lebih baik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan  di atas 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 

1.  Bagaimana perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 

2016-2018 yang diukur dari Rasio Keuangan ROA (Return on 

Asset ) ? 

2. Bagaimana perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 

2016-2018 yang diukur dari Rasio Keuangan ROE (Return of 

Equity) ? 

3. Bagaimana perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 

2016-2018 yang diukur dari Rasio Keuangan dan BOPO (Beban 

Operasional dibagi Pendapatan Operasional) ?  

4. Bagaimana perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 

2016-2018 yang diukur dari Rasio Keuangan meliputi NPL(Net 

Performing Loan)/ NPF (Net Performing Financing)? 

C. Tujuan  

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu; 
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1. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah ada perbedaan 

Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 yang diukur dari 

Rasio Keuangan ROA (Return on Asset ). 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah ada perbedaan 

Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 yang diukur dari 

Rasio Keuangan ROE (Return of Equity). 

3. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah ada perbedaan 

Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 yang diukur dari 

Rasio Keuangan BOPO (Beban Operasional dibagi Pendapatan 

Operasional).  

4. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah ada perbedaan 

Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 yang diukur dari 

NPL(Net Performiing Loan)/ NPF (Net Performing Financing). 

D. Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang perbedaan kinerja keuangan bank 

syariah dan bank konvensional. 
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b. Menganalisis dan mendorong  melakukan penelitian lebih dalam  

mengenai perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dan 

konvensional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi bank syariah dan bank konvensional 

untuk meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat meningkatkan 

serta memperbaiki kekurangan atau kelemahan dalam kinerja 

perbankan.  

b. Menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan perbankan  dalam 

meningkatkan kinerja pada bank syariah dan bank konvensional. 

E. Batasan Penelitian 

Batasan Penelitian dalam memahami judul penelitian ini serta tidak 

menimbulkan kesalahan yakni dibatasi oleh 10 Bank Umum, diantaranya 

terbagi atas 5 Bank Umum Konvensional dan 5 Bank Umum Syariah tahun 

2016-2018, dengan meneliti kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA 

Return on Asset ) dan ROE (Return of Equity), NPL(Net Performiing Loan)/ 

NPF (Net Performing Financing), dan BOPO (Beban Operasional dibagi 

Pendapatan Operasional).  

F. Sistematika Penelitian 

Bab I : Pendahuluan.  

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, serta asumsi dasar 

penelitian.  

Bab II: Kajian Pustaka.  
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Bab ini meliputi teori penelitian, yaitu tentang tentang pengertian, 

perbedaan, prinsip-prinsip pada bank syariah dan bank 

konvensional, serta teori untuk mengukur tingkat kinerja bank 

beradarkan perhitungan rasio keuangan bank (financial rasio). 

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kerangka teoritis masalah penelitian, kerangka 

penelitian, dan hipotesis yang merupakan dugaan awal dari hasil 

penelitian.  

Bab III: Metode Penelitian.  

Bab ini meliputi detail pendekatan dan jenis metode penelitian yang 

digunakan, populasi dan sampel penelitian, objek penelitian, 

operasional variabel yang digunakan, metode pengumpulan dan 

analisis data.   

Bab IV: Hasil dan Pembahasan. 

 Bab ini menjelaskan secara detail tentang deskripsi objek 

penelitian, analisis data dan hasil penelitian. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran.  

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dilakukan, 

pembahasan keterbatasan penelitian, dan saran ditujukan kepada 

pihak yang berkepentingan, serta peneliti selanjutnya. 

 


