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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan perekonomian Indonesia telah tumbuh dan berkembang 

dengan seiringnya muncul lembaga keuangan bank atau lembaga perbankan. 

Lembaga perbankan memiliki peran penting dan strategis dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sudirman (2013:16) 

menyatakan perbankan merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara 

pembayaran uang dalam perekonomian nasional, sehingga bank menjadi 

tempat untuk intermediasi keuangan (financial intermediary) antara pihak 

yang memiliki dana lebih dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan 

sebagai institusi yang menyediakan alat pembayaran berupa uang serta 

menjadi salah satu tempat penyedia dana bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan perbankan sebagai alat 

untuk menstabilkan perekonomian sehingga dapat dikatakan sebagai pusat 

dari perekonomian nasional. 

Pada lembaga keuangan yaitu perbankan di Indonesia, terbagi menjadi 

dua jenis atau lebih dikenal dengan istilah sistem perbankan ganda (dual 

banking system) setelah resmi dianut pada tahun 1998, yaitu perbankan 

konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan keduanya terletak pada 

prinsip yang kemudian diimplementasikan pada sistem dan landasan 

operasionalnya. Di mana sistem perbankan konvensional dalam praktiknya 
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menerapakan sistem bunga seperti halnya ketika nasabah menarik kredit di 

bank dan nasabah tersebut dikenakan bunga sebagai imbalan atas sejumlah 

kredit (pinjaman) yang dipinjam ataupun juga ketika deposan melakukan 

deposito pada bank dan kemudian bank memberikan imbalan berupa bunga 

atas sejumlah dana yang dideposito, sedangkan pada perbankan syariah 

menerapkan sistem bagi hasil dalam landasan operasionalnya dengan tujuan 

menghindari berbagai unsur riba dengan menitikberatkan pada aspek 

kesejahteraan bersama, contohnya dalam praktik bank syariah dengan 

menggunakan akad-akad sebagai transaksinya seperti akad mudharabah dan 

musyarakah dalam penerapan penyaluran dana secara langsung dengan bagi 

hasil, dan pada jual beli menerapkan akad murabahah, salam, istishna. 

Kinerja keuangan yang baik dalam hal ini juga akan menjadi 

keutungan tersendiri bagi citra suatu perusahaan. Untuk memaksimalkan 

keuntungan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Dengan kinerja keuangan yang baik akan mampu dengan cepat 

mengundang para pemodal untuk melakukan investasi atau pembiayaan pada 

perusahaan tersebut. Pemenuhan standar-standar kinerja berdasarkan rasio 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral juga menjadi 

hal penting yang harus dipenuhi oleh bank demi mendapat kepercayaan yang 

tinggi dari nasabah serta untuk menghindari likuidasi oleh bank sentral. 

Terlepas dari prinsip operasionalnya, asumsi beroperasinya masing-

masing lembaga keuangan tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan 

sehingga menaikkan nilai perusahaan di mata publik khususnya para investor. 
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Tentunya selaku pemilik dana, investor akan melirik perusahaan yang 

profitnya lebih menguntungkan baik dilihat dari sisi historisnya, rekam jejak, 

keuntungan bunga, nilai saham maupun kemampuan sebuah perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dan melunasi semua kwajiban-

kewajibannya. Kinerja keuangan bank dalam hal ini menjadi tolak ukur 

apakah bank tersebut mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam menjaga 

dana masyarakat maupun berkontribusi terhadap perkeonomian nasional. 

Bank memiliki dua jenis yaitu bank bank konvensional dan bank 

syariah. Bank konvensional dan bank syraiah memiliki perbedaan pada 

definisi. Menurut Salman (2017:98) bank konvensional adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank 

umum konvensional dan dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah 

merupakan bank yang dalam menjalanka usahanya berdasarkan prinsip 

syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS). 

Bank konvensional dan bank syariah memiliki keunggulan dan 

kelemahan masing-masing. Menurut Karim (2011:25) Keunggulan bank 

konvensional diantaranya sistem bunga yang ditawarkan telah dikenal 

masyarakat sejak lama, pada umunya nasabah telah terbiasa dengan sistem 

bunga dibadingkan system bagi hasil. Kelemahan bank konvensional yaitu 

kredit bermasalah karena pemberian kredit yang kurang potensi dan hanya 

terkadang diberikan pada kalangan tertentu. Keunggulan bank syariah 

diantaranya dengan adanya sistem bagi hasil, untuk penyimpanan dan setelah 
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tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui 

sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. 

Kelemahan bank syariah yaitu kekeliruan tenaga professional dalam menilai 

proyek yang akan dibiyai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa 

dampak yang negatif. 

Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank 

dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat 

berjalan dengan lancar. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa 

indicator. Salah satu sumber utama indicator yang dijadikan dasar penilaian 

adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan 

tersebut, selanjutnya dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang biasa 

digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan bank. 

Wijayanti (2017), membandingkan kinerja keuangan bank 

konevensional dan bank syariah pada tahun 2013-2015. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah 

memiliki perbedaan signifikan pada rasio NPL/NPF, ROA, ROE, dan 

LFR/FDR, sedangkan kinerja keuangan rasio CAR dan NIM/NOM antara 

bank konvensional dan bank syariah tidak memiliki perbedaan signifikan. 

Thayib (2017), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional 

dengan bank syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

tiga bank konvensional dan tiga bank syariah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing rasio 
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keuangan bank konvensional dan bank syariah. Analisis yang dilakukan 

menunjukkan bahwa bank syariah lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio 

CAR, DER, LDR. Sedangkan bank konvensional lebih baik kinerjanya dilihat 

dari rasio ROA, ROE, NPL. 

Suhendro (2018), membandingkan kinerja keuangan antara bank 

umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia menggunakan 

rasio keuangan periode tahun 2007 sampai dengan 2017. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bank umum konvensional lebih unggul kinerjanya 

dibandingan dengan bank umum syariah. Hal itu dapat dilihat dari perolehan 

bank umum konvensional lebih baik pada rata-rata rasio CAR, NPL, ROA, 

BOPO dan LDR. 

Paramitha (2018), membandingkan kinerja keuangan bank 

konvensional dan bank syariah periode 2015-2017. Penelitian menggunakan 

tiga sampel bank konvensional dan bank syariah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, 

LDR dan total aset pada bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan 

secara simultan CAR, LDR dan total aset mempunyai pengaruh pada kinerja 

keuangan. 

Prasetya (2018), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional 

dan bank syariah. Penelitian ini menggunakan tiga sampel bank konvensional 

dan tiga sampel bank syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio 

CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR terdapat perbedaan yang signifikan antara 

bank konvensional dan bank syariah. 
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Jahja (2012), membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah 

dengan perbankan konvensional pada tahun 2005-2009 dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan 

LDR. Sampel penelitian yang digunakan adalah 2 bank umum syariah dan 6 

bank umum konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

rasio keuangan perbankan syariah (ROA, ROE, dan LDR) lebih baik secara 

signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada 

rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Secara 

keseluruhan penilaian kinerja bank syariah masih berada di atas atau lebih 

baik dibandingkan dengan bank konvensional. 

Putri (2015), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional 

dan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Konvensional 

dan Bank Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, 

CAR, BOPO. Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah di 

Indonesia periode 2016-2017? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan 

bank syariah di Indonesia periode 2016-2017? 

 

C. Batasan Masalah 

Perbandingan yang dilakukan hanya berdasarkan rasio keuangan yaitu 

LDR, CAR, ROA dan BOPO. Sedangkan faktor non financial tidak 

digunakan karena rasio merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik yang 

lebih mudah dibaca dan ditafsirkan dalam pengambilan keputusan dan model 

prediksi di masa yang akan datang. Kemudian objek yang digunakan hanya 

menggunakan 3 bank dengan kapital tertinggi pada bank konvensional dan 3 

bank dengan kapital tertinggi pada bank syariah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah peneliti ingin mengetahui : 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah 

di Indonesia periode 2016-2017. 
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2. Untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional 

dan bank syariah di Indonesia periode 2016-2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajemen Perbankan 

Membantu manajer perbankan untuk mengetahui kinerja keuangan 

perbankan, sehingga dapat berdampak bagi pengambilan keputusan dan 

strategi perbankan untuk kedepannya. 

2. Bagi Para Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi mengenai 

kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan 

di pasar modal. Dengan adanya informasi ini, diharapakan dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penanaman modal pada 

saham suatu perbankan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan refrensi 

untuk para peneliti selanjutnya. 


