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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang 

 Industri perbankan memilliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian suatu negara. Salah satu peran dari bank adalah sebagai perantara 

keuangan Financial Intermediary,yaitu sebagai lembaga yang berperan 

mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan 

bank pada sektor keuangan harus berjalan secara efisien pada skala mikro 

maupun makro. 

 Kuncoro (2002) Peran sektor keuangan dalam perekonomian sangat 

penting, terutama dalam penyediaan dana untuk pembiayaan ekonomi 

(terutama investasi). Perbankan adalah salah satu bidang keuangan yang 

diharapkan dapat memainkan peran aktif nasional dan regional pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi 

pokok sebagai lembaga dana publik.  

 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menggunakan sistem 

dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan jasa perbankan yang lebih 

lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan perbankan 

konvensional secara sinergis mendukung mobilitas dana masyarakat lebih luas 
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untuk disalurkan kembali pada pembiayaan pada sektor-sektor keuangan 

nasional. 

 Hanif (2011) Keuangan Islam telah menunjukkan pertumbuhan yang luar 

biasa dalam dua dekade terakhir. Tonggak, dalam pertumbuhan dan popularitas 

Islamic Financial Institutions (IFI) atau Lembaga Keuangan Islam, adalah 

Konferensi Menteri Luar Negeri negara-negara Muslim pada tahun 1973, di 

mana diputuskannya pendirian Islamic Development Bank (IDB) terjadi. 

 Antonio (2011) Dalam sistem keuangan Indonesia, salah satu jenis 

perbankan  adalah Bank Syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Bank Syariah dalam 

perkembangannya diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan industri 

keuangan Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai 

sejak tahun 1991 saat berdirinya bank komersial Islam pertama di Indonesia, 

Bank Mu'amalat Indonesia. Kemudian, untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi bank syariah di Indonesia, pemerintah berhasil membuat dasar hukum 

penuh dan peraturan khusus Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

 Jumlah Bank syariah di Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 

21 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) data 

pada Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2018. Ini menunjukkan 

perkembangan Perbankan Syariah dan menunjukkan tingginya permintaan 

publik untuk Perbankan Syariah. Menurut data dari Statistik Perbankan Syariah 

pada Agustus 2018, pertumbuhan  laba industri perbankan syariah pada tahun 
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2014, bank syariah memperoleh laba IDR. 0,82 triliun, pada tahun 2015 laba 

yang didapat meningkat menjadi IDR 0,98 triliun, pada tahun 2016 laba yang 

didapat meningkat cukup tinggi mencapai IDR 1,43 triliun, peningkatan laba 

ini terus terjadi hingga tahun 2017 yang mencapai IDR 1,70 triliun. Dengan 

adanya peningkatan yang terjadi pada setiap tahunnya dapat digambarkan 

bahwa permintaan pasar terhadap keberadaan Perbankan Syariah sangat baik. 

 Permintaan pasar untuk Perbankan Syariah dinilai baik jika dilihat dari 

ruang lingkup satu Negara yaitu Indonesia. Terbukanya perdagangan dunia dan 

perkembangan teknologi informasi yang semakin meluas berpengaruh pada 

dunia perbankan nasional serta pertumbuhan ekonomi. Perbankan nasional 

harus mampu bersaing dengan perbankan dari Negara lain. Islamic 

Corporation for Development of the Private Sector (ICD) bekerja sama dengan 

Thamson Reuters membuat laporan keuangan tahun 2016 tentang 

perkembangan keuangan Islam dari berbagai negara. Dari 124 negara yang 

dinilai berkaitan dengan indikator perkembangan keuangan Islam, Malaysia 

memperoleh peringkat pertama dengan total nilai 123 kemudian Bahrain 

dengan total nilai 87 dan United Arab Emirates dengan toal nilai 53. Inggris 

yang notabene Negara non muslim dengan jumlah penduduk muslim 5 persen 

dari total penduduk menurut Wikipedia masuk dalam peringkat ke 22. 

 Menurut data Islamic finance.com tahun 2018 bank yang operasionalnya 

berbasis syariah di Inggris berjumlah 5 bank yaitu, Bank of London and the 

Middle East (BLME) dengan total aset sebanyak $2,149 Milyar, Al Rayan 

Bank dengan total aset sebanyak $1,005 Milyar, Gatehouse Bank dengan total 
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aset sebanyak $0,409 Milyar, Qatar Islamic Bank United Kingdom (QIB UK) 

dengan total aset sebanyak $0,35 Milyar, , dan Abu Dhabi Islamic Bank United 

Kingdom (ADIB UK) dengan total aset sebanyak 0,146 Milyar. 

 Pertumbuhan keuangan perbankan syariah di Inggris sangat pesat, 

Inggris adalah negara yang didominasi oleh non-Muslim, tetapi perkembangan 

perbankan dan keuangan Islam di Inggris sangat bagus. Ini dibuktikan dengan 

pengoperasian lima bank syariah penuh dan enam belas bank yang melayani 

jendela Islam. Kemajuan tersebut terlihat dari tingginya aset bank syariah di 

Inggris yang sudah mencapai US$ 18 miliar dan juga perbankan syariah di 

Inggris dijadikan sebagai tempat berinvestasi oleh kalangan umat Islam dari 

negara teluk yang kaya raya dengan prinsip syariah. Sehingga perbankan 

syariah di Inggris lebih dikenal dengan istilah investor banking dan banyak 

produk perbankan syariah di Inggris juga menawarkan produk investasi yang 

penggunaan dananya sesuai hukum Islam. Kesepakatan sukuk untuk investor 

juga tumbuh sebagaimana dibuktikan dengan meningkatnya permintaan 

London Stock Exchenge dengan total £ 51 miliar. Begitu juga dengan produk 

takaful, pasar asuransi yang bertransaksi menggunakan sistem keuangan 

syariah. Sebagai salah satu pasar asuransi terbesar di dunia, dan pusat global 

terkemuka untuk asuransi grosir dan reasuransi, Inggris memiliki potensi untuk 

mendukung pertumbuhan bisnis takaful di tahun-tahun mendatang. 

Perkembangan perbankan dan keuangan Islam tidak luput dari populasi 

multikultural Inggris. 
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 Berdasarkan laporan Internasional Financial Service London (IFSL) 

pada awal tahun 2011, perkembangan Inggris sebagai pusat keuangan islam 

dalam beberapa tahun terakhir mendapat dukungan dari pemerintah yang 

meliputi keleluasaan pajak bagi kredit rumah dan membuat perdagangan sukuk 

menjadi lebih mudah. Tidak hanya melalui pajak saat ini keuangan syariah di 

Inggris juga semakin meningkat karena didukung oleh 55 universitas dan 

lembaga pendidikan lainnya yang memiliki program pendidikan keuangan 

syariah. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya (Republika, 2009). 

 Simorangkir (2003)Bank syariah dituntut memiliki tingkat kesehatan dan 

kinerja yang baik untuk bersaing dengan bank lain. Dapat dilihat  pertumbuhan 

laba yang dihasilkan oleh bank syariah, pertumbuhan pendapatan yang sehat 

adalah tanda dari perusahaan yang baik kinerjanya. Akibatnya, pertumbuhan 

laba yang sehat akan meningkatkan nilai dari perusahaan. Ukuran pertumbuhan 

laba bersih bisa dilihat dengan membandingkan (Rasio) antara laba pada 

periode berjalan dengan pendapatan pada periode sebelumnya. 

 Terkait dengan kesehatan bank, sejak 2011, Bank Indonesia telah 

menerapkan metode pemeringkatan Risk Based Bank Rating (RBBR) 

menggantikan Sistem Rating CAMELS. Berdasarkan PBI No.13 / 1 / PBI / 

2011 dan SE No. 13/24 /DPNP tentang Penilaian Bank Umum tanggal 25 

Oktober 2011. Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) atau RGEC 

berdasarkan empat faktor termasuk Risk Profil (Profil Risiko), Good Corporate 

Governance (GCG), Profitabilitas (Pendapatan) dan Capital (Modal). 
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Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2014 tentang 

Peringkat Bank Umum Syariah and Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa 

Perbankan Syariah  wajib menilai tingkat kesehatan masing-masing bank dan 

terkonsolidasi dengan penilaian cakupan dari beberapa faktor. Pertama, risk 

profil (profil risiko). Kedua, Good Coorporate Governance (Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik). Ketiga, Profitabilitas (pendapatan). Keempat, Capital 

(Modal). Penilaian profil risiko dilakukan pada sepuluh risiko seperti risiko 

kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko 

strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko pengembalian, dan risiko 

investasi, namun akan diambil sampel melalui risiko likuiditas yaitu FDR 

(Finance To Deposit Ratio). Perusahaan yang memiliki penilaian Good 

Coorporate Governance dalam pengelolaan Perbankan Syariah menerapkan 

prinsip-prinsip GCG yang baik. Peringkat pendapatan yang digunakan untuk 

profitabilitas kinerja, dilihat dari sumber profitabilitas dan stabilitas 

pendapatan (Pembelajaran Keberlanjutan) Bank Syariah. Peringkat modal 

dilihat dari tingkat kecukupan modal dan modal manajemen di Bank Syariah. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja Perbaankan Syariah di Indonesia dan Perbankan 

Syariah di Inggris Periode 2013-2017 ? 

2. Bagaimanakah perbandingan kinerja Perbankan Syariah di Indonesia 

dengan Perbankan Syariah di Inggris Periode 2013-2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja Perbaankan Syariah di 

Indonesia dan Perbankan Syariah di Inggris. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan kinerja Perbankan 

Syariah di Indonesia dengan Perbankan Syariah di Inggris. 

 

D. Batasan Masalah 

 Agar penelitian lebih terarah maka peneliti membatasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kenerja keuangan perbankan, di antaranya:  

1. Data yang digunakan merupakan data tahunan yang diambil dari laporan 

keuangan konsolidasi. 

2. Untuk mengukur kinerja keuangan perbankan ditinjau melalui Metode 

Risk Based Bank Rating atau RGEC. 

3. Penelitian ini menggunakan data 5 tahun dikarenakan adanya 

keterbatasan data yang tersedia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau 

diterapkan setelah diperolehnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang diperoleh 

penulis selama dibangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur – 

literatur yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. 
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2. Bagi peneliti lain, Menambah pengetahuan tentang perbankan syari’ah 

yang ada di Indonesia dengan yang ada di Inggris serta sebagai masukan 

pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. 

3. Bagi Perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan atau pertimbangan untuk dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus 

memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan. 

4. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan mengenai penerapan 

kebijakan perbankan syariah yang ada di Indonesia. 

 

  

  

 

 

 

 


