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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan 

perbandingan kinerja keuangan perbankan, sebagai berikut : 

      Suyanto (2002) membuat perbandingan kinerja Bank Islam (Bank 

Syari’ah) dengan Bank Konvensional (Bank Umum atau Bank Komersial) di 

Indonesia. Pertama, Bank Islam dibandingkan dengan Bank Persero (Bank 

Pemerintah). Kedua, kinerja Bank Islam dibandingkan dengan Bank Asing. 

Ketiga, kinerja dibandingkan dengan Bank Konvensional yang terdiri dari 145 

bank (Industri Bank). Studi ini menggunakan 9 rasio keuangan untuk kinerja 

bank. Rasio-rasio ini dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: a. 

profitability (ROA, ROE, IER, NIM); b. liquidity (LDR,FDR); c. risk and 

solvency (CAR, DTAR, NPF); d. commitment tocommunity (CTA). Analisis 

peneliti mengguanakan ANOVA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Secara 

umum bank islam lebih baik dari pada bank asing dan bank umum. Bank Islam 

lebih berkomitment terhadap pengembangan masyarakat dibandingkan Bank 

Persero, Bank Asing dan Bank Umum.   

Budiman, (2017) dengan judul “ Islamic Bank Listed In Financial Market: 

Risk, Governance, Earning, And Capital “ menyatakan bahwa bank syariah 

yang terdaftar memiliki  lebih baik kinerja yang baik daripada yang belum 

terdaftar. Ini karena, perusahaan yang sudah go public memiliki kewajiban 

selalu memberikan sinyal yang baik kepada pasar yang dilakukan dengan 
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memberi kinerja yang bagus, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di 

bank. Ada perbedaan signifikan untuk risiko kredit yang diukur oleh Non 

Performing Finance dan BOPO yang mewakili efisiensi biaya, antara daftar 

bank syariah yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Bank Islam yang terdaftar 

menunjukkan efisiensi yang lebih baik pada kedua faktor tersebut. Bank yang 

terdaftar memberikan sinyal yang baik kepada investor di pasar modal melalui 

baik pertunjukan dalam laporan keuangan mereka. Dalam penelitian ini, sinyal 

diwakili dengan baik oleh nilai-nilai rendah NPF dan BOPO. Faktor-faktor lain 

seperti FDR, VAP, ROA, NOM, dan CAR meskipun secara statistik tidak 

berbeda, tetapi rata-rata dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa bank syariah yang terdaftar memiliki kinerja yang 

lebih baik dari pada yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, tercatatnya bank 

syariah merupakan kekhawatiran bagi yang tidak terdaftar Bank syariah. 

Menjadi bank yang go public membuat bank akan selalu berusaha memberi 

sinyal yang baik bagi investor melalui kinerja keuangan yang sehat. 

Wahyuni (2016) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Perbankan Asean (Studi Pada Bank Umum Indonesia, Thailand Dan Filipina) 

menunjukkan Penilaian terhadap indikator risk profile menunjukkan risiko 

kredit (NPL) ketiga negara ASEAN memiliki perbedaan kinerja keuangan yang 

berbeda.  Perbankan Indonesia menunjukkan rata-rata NPL paling rendah yang 

menunjukkan kualitas aktiva produktif yang baik. Rata-rata LDR paling tinggi 

diperoleh perbankan Thailand, menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan 

seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid. Penilaian terhadap indikator 
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risk earning pada rasio ROA yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat 

efisiensi usaha bank secara keseluruhan memiliki perbedaan kinerja keuangan 

pada tiga negara ASEAN. Perbankan Indonesia menunjukkan rata-rata 

tertinggi yang mengartikan tingkat rentabilitas usaha bank Indonesia semakin 

baik. Rasio NIM menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih 

yang dimiliki oleh bank. Rata-rata nilai NIM teratas diperoleh perbankan 

Indonesia yang mengartikan semakin besar keuntungan yang diperoleh dari 

pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan perbankan di 

Indonesia. 

Rochmawan (2004) dengan judul “Analisis indikator kinerja keuangan 

perbankan ASEAN (Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina 

2000-2002)”, menunujukkan bahwa seluruh indikator keuangan perbankan 

Indonesia adalah signifikan berbeda dengan kinerja keuangan perbankan ketiga 

negara ASEAN, kecuali rasio ROA dan ROE. Rata-rata rasio keuangan perbankan 

Indonesia lebih baik dibanding rata-rata empat negara ASEAN lainnya yaitu untuk 

rasio CAR, NPL, ROL, LOA, ROE dan AGR, sedangkan CCA, RRA, EEA, LDR, 

dan ROA menunjukkan lebih baik rata-rata empat negara ASEAN lainnya.  

Purnamawati (2014) dengan judul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan 

Perbankan ASEAN Setelah Krisis Global”, menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan antara indikator ROA, ROE dan LDR di tiga negara dan tidak 

terdapat perbedaan indikator CAR antara negara Indonesia, Thailand, dan 

Malaysia. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui perbesaan kinerja keuangan perbankan di Indonesia, Thailand 

dan Filipina ditinjau dari aspek risk profile, earning dan capital. 

Haryanto (2016) dengan judul “Profitability Identification Of 

National Banking Through Credit, Capital, Capital Structure, Efficiency, 

And Risk Level”, menyatakan pengaruh kausalitas antara kredit, modal (CAR), 

struktur modal (DER), efisiensi (BOPO) dan risiko terhadap profitabilitas (ROA) 

di industri perbankan. Dengan menggunakan multiple analisis regresi kredit, 

modal bank dan struktur modal mempengaruhi profitabilitas dengan arah yang 

positif. Ini menunjukkan bahwa bank nasional masih mengandalkan pendapatan 

dari tradisional kegiatan, yaitu, pendapatan bunga pinjaman. Variabel efisiensi dan 

risiko berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ke arah negatif. Jumlah 

kredit, modal (CAR) dan struktur modal bentuk dominan dari utang DPK adalah 

semua faktor yang menopang kegiatan tradisional. Demikian juga, efisiensi dan 

risikonya adalah tulang punggung tradisional kegiatan yang berkaitan dengan 

manajemen kredit. 

Umiyati (2017) dengan judul “ Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan 

Metode RGEC “, menyatakan hasil uji statistik non parametrik wilcoxon test 

pada kinerja keuangan Bank Panin Syariah menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio CAR, sedangkan pada rasio rasio NPF, FDR, ROA, 

ROE, dan NIM tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja 

Bank Panin Syariah sebelum dan setelah go public. Perbedaan kinerja Bank 

Panin Syariah sebelum dan setelah go public dapat dilihat dari nilai rata-rata 

(mean) pada rasio NPF, FDR, ROA, ROE, NIM, dan CAR. Rasio yang 

mengalami peningkatan atau berpengaruh positif terhadap kinerja bank adalah 
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rasio NPF, FDR, dan CAR, sedangkan rasio yang mengalami penurunan adalah 

rasio yang terdapat pada faktor earnings, yaitu ROA, ROE, dan NIM. 

Gandawari (2016) dengan judul  “Analisis Tingkat Kesehatan Bank 

Menggunakan Metode Rgec Pada Pt. Bank Sulutgo Periode 2014-2016“, 

diperoleh hasil penliaian profil risiko (Risk Profile) bank Sulut dengan 

menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio 

NPL dan risiko likuiditas dengan rasio LDR selama tahun 2014-2016 berturut-

turut berada dalam kondisi sehat. Hasil penilaian Good Corporate Governance 

(GCG) Bank SulutGo pada tahun 2014-2015 memperoleh komposit 3 yang 

menunjukkan cukup baik dalam penerapan tata kelola perusahaan dan pada 

tahun 2016 meningkat menjadi komposit 2 yang mencerminkan bahwa tata 

kelola perusahaan semakin baik. Hasil penilaian rentabilitas (earnings) bank 

Sulut dengan menggunakan indikator yaitu ROA, ROE, NIM dan BOPO 

selama tahun 2014-2016 berada dalam kondisi sehat, nilai rata-rata ROA, ROE, 

NIM dan BOPO yang diperoleh menunjukkan bahwa bank SulutGo telah 

berhasil menjalankan kegiatan operasional secara efektif. Hasil penilaian 

permodalan (capital) Bank SulutGo selama tahun 2014-2016 berada dalam 

kondisi sehat, dimana berada diatas standar minimum yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia yaitu 8%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut 

bank SulutGo telah mampu mengelola permodalan dengan baik. 

B. Landasan Teori 

Judisseno (2002) Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi 

sebagi agent of trust dan agent of development. Sebagai agent of trust atau 



23 
 

 
 

dapat diartikan sebagai agen yang dipercaya, bank berperan sebagai perantara 

untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. 

Sedangkan sebagai agent of development, bank sebagai lembaga perantara 

untuk mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kemudahan 

melalui pembayaran maupun penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan 

oleh para pelaku ekonomi.  

Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah memiliki peran 

Intermediery atau perantara yang mempunyai dimensi lebih luas, khususnya 

dengan kelompok yang membutuhkan dana. Bank Syariah menyalurkan tidak 

hanya melalui kredit, melainkan dapat berupa zakat, infaq, shodaqah, atau 

kepentingan sosial yang lain.  

1. Pengertian Bank Syariah 

Djazuli dan Yanuari (2001) Bank secara bahasa diambil dari bahasa 

Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini 

disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan 

transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di 

atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang 

berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara 

mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat. 

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata 

cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah 
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satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah 

praktikpraktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan). 

Pada umumnya, yang dimaksud dengan bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan 

kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam. Bank syariah 

merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-

Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank 

syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang 

mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat 

Islam. 

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah 

Menurut Arifin (2007) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang 

dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Fungsi dan 

peran bank syariah sebagai berikut: 

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha 

dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta 

menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.  

b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun 

dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi 

yang sesuai dengan syariah.  
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c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam 

sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.  

d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana 

sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. 

3. Produk Perbankan Syariah 

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana, dan  Produk 

yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada 

nasabahnya. 

a. Produk Penyaluran Dana  

   Adiwarman (2004) Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, 

produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu: 

1)  Prinsip Jual Beli (Bay’)  

   Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of 

property). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut: 

a) Pembiayaan Murabahah  

  Rusyd (1988) bahwa pengertian murabahah yaitu bahwa 

pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan 

kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan 

memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si 

penjual. 

b) Pembiayaan Salam  
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Adiwarman (2004) Salam adalah transaksi jual beli di mana 

barang yang diperjualbelikan belum ada.  

c) Pembiayaan Istisna  

 Menurut Produk Istisna menyerupai produk salam, tapi 

dalam Istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam 

beberapa kali (termin) pembayaran. Skim Istisna dalam Bank 

Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur 

dan kontruksi. 

2)  Prinsip Sewa (Ijarah) 

Menurut (Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan 

manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip 

jual beli. Namun perbedaanya terletak pada objek traksaksinya. Bila 

pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah 

objek transaksinya adalah jasa. 

3)  Prinsip Bagi Hasil (Shirkah)  

a) Pembiayaan Musharakah  

 Menurut Hasbi (1984) Bentuk umum dari usaha bagi hasil 

adalah Musharakah (shirkah atau sharikah atau serikat atau 

kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan 

modal proyek Musharakah dan dikelola bersama-sama.  

b) Pembiayaan Mudharabah  

 Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau 

lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) 
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mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudarib) 

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. 

4)  Akad Pelengkap  

a). Hiwalah (Alih Utang-Piutang)  

 Tujuan fasilitas Hiwalah adalah untuk membantu supplier 

mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.  

b). Rahn (Gadai)  

 Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran 

kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 

5) Qard (Pinjaman Uang)  

 Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya 

dalam empat hal, yaitu: pertama, sebagai pinjaman talangan haji, kedua, 

sebagai pinjaman tunai (cash advanced), ketiga, sebagai pinjaman kepada 

pengusaha kecil, keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.  

a.) Wakalah (Perwakilan) Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi 

apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili 

dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan 

transfer uang.  

b.) Kafalah (Garansi Bank) Garansi bank dapat diberikan dengan 

tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban 

pembayaran. 

6)  Produk Penghimpunan Dana  



28 
 

 
 

 Zuhri (1993) Prinsip operasional syariah yang diterapkan 

dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadiah 

dan Mudharabah. 

a) Sharf (Jual Beli Valuta Asing)  

  Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya 

harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). 

b) Ijarah (Sewa)  

  Menurut bahasa ijarah adalah (menjual mafaat). 

Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama 

Hanafiyah: Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan 

dengan pengganti. 

4. Sistem Penilaian Kinerja Keuangan Bank 

 Signalling theory digunakan sebagai argumen utama dalam 

penelitian Healy dan Palepu (2001) yang menyatakan bahwa manajemen 

secara alami akan mengirimkan sinyal ke pasar. Keuangan pelaporan dan 

pengungkapan merupakan sarana yang penting bagi manajemen 

mengomunikasikan kinerja dan tata kelola perusahaan kepada investor 

luar. Bank yang paling menguntungkan akan memberikan informasi 

lengkap dan lebih baik untuk pasar. 

Teori manajemen keuangan menyediakan banyak variasi indeks 

untuk mengukur kinerja suatu bank, salah satu diantaranya adalah rasio 

keuangan. Beberapa studi yang berhubungan dengan penilaian kinerja 

perusahaan perbankan dengan menggunakan indikator rasio keuangan 
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adalah Thompson (1991), menguji manfaat rasio keuangan dalam 

memprediksi terjadinya kebangkrutan pada sebuah bank. Payamta dan 

Mas’ud Machfoedz, (1999) mengukur kinerja keuangan perusahaan 

perbankan dengan menggunakan berbagai rasio CAMEL (Capital 

adequacy, Asset quality, Management, Earning, dan Liquidity).  

Salah satu cara untuk memahami sinyal pasar yang dikeluarkan 

oleh bank adalah menggunakan komponen RGEC untuk menilai kinerja 

bank untuk mempertimbangkan kesehatan mereka, berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari rating. Bisa kemudian mengambil tindakan korektif untuk 

mengurangi risiko dan menghindari kegagalan dari bank-bank ini lebih 

lanjut untuk mencegah krisis keuangan dalam sistem ekonomi Indonesia. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13 / 24 / DPNP tanggal 25 

Oktober 2011. Bank umum wajib melakukan penilaian (self-assessment) 

Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-Based Bank Ratings 

/ RBBR) baik secara individu maupun secara konsolidasi, ruang lingkup 

penilaian termasuk faktor-faktor berikut: profil risiko (risk), Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (GCG), profitabilitas (Earning); dan modal 

(Capital) untuk menghasilkan peringkat Bank. 

1. Profil resiko (Risk), Setyorini (2012) Kesehatan bank juga 

dipengaruhi oleh tingkat likuiditas bank yang merupakan 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, 

dapat membayar kembali pada semua deposan, serta dapat memenuhi 

permintaan kredit yang diajukan oleh para debitur tanpa 
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penangguhan. Dalam penelitian ini risiko yang digunakan adalah 

FDR (Finance To Deposit Ratio) rasio ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban lancarnya 

kepada nasabah. Semakin tinggi rasio FDR maka likuiditas bank 

semakin tinggi. Rasio FDR diperoleh dari perhitungan : 

FDR = Total Pembiayaan    X 100 

 Dana Pihak ketiga 

 

 

 

  Kriteria Penilaian rasio FDR 

Tidak Sehat 50%<FDR ≤ 75% 

Kurang Sehat  75%<FDR ≤ 85% 

Cukup Sehat 85%<FDR ≤ 100% 

Baik 100% <FDR ≤ 120% 

Sangat Baik FDR > 120% 

  Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004 

 

 

2.  Profitabilitas (Earning), Menurut Kasmir (2008, hal 201) Return On 

Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Dalam penelitian 
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ini indikator permodalan yang akan digunakan adalah ROA. Rasio 

Roa diperoleh dari perhitungan : 

ROA = Laba Sebelum Pajak    X 100 

  Total Asset 

 

 Kriteria Penilaian rasio ROA 

Tidak Sehat ROA < 0% 

Kurang Sehat  0%<ROA ≤ 0,5% 

Cukup Sehat 0,5%<ROA ≤ 1,25% 

Baik 1,25% <ROA ≤ 2% 

Sangat Baik ROA > 2% 

  Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2017 

3. Permodalan (Capital), Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi permodalan untuk menutupi 

kemungkinan kerugian yang akan dialami dalam kegiatan 

perkreditan maupun perdagangan surat berharga. Dalam 

penelitian ini digunakan CAR (Capital Adequaci Ratio). Rasio 

CAR diperoleh dari perhitungan : 

  CAR =      Modal         X 100 

  Total ATMR 
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  Kriteria Penilaian rasio ROA 

Tidak Sehat CAR < 6% 

Kurang Sehat  6%<CAR ≤ 8% 

Cukup Sehat 8%<CAR ≤ 9% 

Baik 9% <CAR ≤ 12% 

Sangat Baik CAR > 12% 

  Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2017 

C. Kerangka Pikir 

Perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh sangat pesat dibuktikan 

dengan tidak hanya dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang saat ini 

tersebar di Indonesia dan bahkan tersebar diseluruh dunia, namun dilihat juga 

melalui meningkatnya kinerja Bank Syariah melalui rasio keuangannya. 

Ukuruan kinerja yang digunakan dalam penelitian ini yang Pertama, risk 

profil (profil risiko) yang digambarkan melalui perhitungan FDR. Kedua, Good 

Coorporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Ketiga, 

Profitabilitas (pendapatan) yang digambarkan melalui perhitungan ROA. 

Keempat, Capital (Modal) yang digambarkan dengan perhitungan CAR. 

Analisis perbandingan dimulai dengan tahap menghitung rasio keuangan 

(financial ratio) masing-masing bank dalam objek penelitian dengan bantuan 

Microsoft Excel. Setelah itu akan didapatkan kinerja keseluruhan dari masing-

masing bank untuk dibandingkan. Kerangka Analisis Perbandingan Kinerja 
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Keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Inggris dapat dilihat pada 

: 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis 

 Diduga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah di Indonesia dengan Bank Umum Syariah di Inggris. 
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