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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia telah muncul semenjak 

awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan 

bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki 

layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama islam yang 

dianut, khususnya yang berkaitan dengan larangan adanya riba, dilanggarnya 

prinsip keadilan dalam proses transaksi, dan juga kewajiban menyalurkan 

pembiayaan serta investasi pada aktivitas usaha yang halal secara syariah. 

Regulasi perbankan syariah pertama kali diatur dalam Undang-

Undang (UU)  No.07 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 

1992. Dalam aturan bank syariah ini terkesan kurang tegas, sempit dan tidak 

rinci. Disamping itu undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak 

memberi peluang kepada bank umum yang menjalankan operasinya secara 

konvensional untuk beropresi juga berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan 

undang-undang tersebut beserta peraturan-peraturan pendukungnya yang 

merupakan lanjutan dari proses deregulasi dengan memberikan peluang bagi 

bank konvensional. Sehingga sepanjang waktu 1992 - 1998 perkembangan 

bank berdasarkan prinsip syariah tidak sepesat bank konvensional. 

Kemajuan bank syariah yang pesat baru dirasakan semenjak era 

reformasi, setelah Bank Indonesia dan pemerintah menunjukan komitmen 

besar dengan berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, 
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terutama ketika diakukan perubahan undang – undang perbankan dengan UU 

No. 10 tahun 1998. Dengan memberikan peluang yang lebih bagi 

pengembangan bank menggunakan prinsip syariah. Seperti diketahui bahwa 

ketentuan untuk kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang 

terbatas maka diatur kembali melalui undang-undang yang baru secara lebih 

spesifik dan lengksp. Melalui undang-undang yang baru dimungkinkan bank 

konvensional dikonersi menjadi bank syariah atau membuka kantor cabang 

syariah. Dengan kata lain bank umum berdasarkan undang-undang baru ini 

diperbolehkan menjalankan Dual Banking System yaitu operasi secara 

konvensional dan secara syariah sekaligus. 

Konversi bank daerah berbasis konvensional menjadi bank daerah 

berbasis syariah mempunyai syarat tersendiri karena memiliki perbedaan 

yang cukup fundamental terutama pada perhitungan bunga dan bagi hasil. 

Selain itu juga mengenai posisi kedua bank daerah tadi dalam sistem 

perbankan di Indonesia, karena saat ini konversi bank konvensional menjadi 

bank syariah dapat dijadikan sebuah alternatif pilihan bagi bank yang ingin 

mengubah kegiatan usaahanya dari sistem konvensional menjadi sistem 

syariah. 

Pada tahun 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara 

Barat (Bank NTB) telah di konversi ke bank Syariah NTB. Konversi ysng 

dilakukan Bank NTB berbasis Konvensional ke Bank NTB Syariah 

diharapkan sesuai rencana khususnya dalam transaksi perbankan, terutama 
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dalam akses permodalan yang sesuai dengan tuntutan agama, agar terhindar 

dari praktek-praktek yang berujung pada perbuatan riba.  

Dengan dilakukannya konversi bank konvensional menjadi bank 

syariah diharapkan tidak akan berpengaruh pada kualitas pelayanan serta 

tidak akan membebani nasabah. Seluruh perjanjian kredit serta perjanjian 

lainnya akan secara otomatis ikut berubah “ dan perubahan ini tentunya 

dikomunikasikan dengan nasabah tanpa dipungut biaya” kata, gubernur nusa 

tenggara barat, Doktor TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA, selasa 

(20/2/2018). Sehingga masih perlu dilakukan penyesuaian yang panjang dari 

mulai nasabah sampai pada pengelolaan dari sistem keuangan dan pelaporan 

keuangan yang dimiliki bank syariah NTB setelah dikonversi. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja keuangan bank NTB syariah sebelum dan sesudah 

dikonversi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat kinerja keuangan Bank 

NTB syariah sebelum dikonversi. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat kinerja keuangan Bank 

NTB syariah sesudah dikonversi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan, koreksi, dan 

proyeksi kedepan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan Bank 
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NTB syariah, serta untuk menjadi refrensi dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja keuangan Bank NTB syariah. 

 

 

  


