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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang 

mempunyai peranan strategis dalam perekonomian negara. Peranan bank 

sebagai lembaga intermediasi adalah memobilisasi dana masyarakat yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas 

pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, sehingga kinerja bank merupakan 

syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan kegiatan 

operasi perbankan (baik konvensional maupun Syariah), serta menciptakan 

stabilitas moneter dan makroekonomi (Kusumawardani, dkk 2008). 

Sektor perbankan merupakan jantung dalam sistem perekonomian 

sebuah negara dan sebagai alat dalam pelaksanaan kebijakan moneter 

pemerintah. Untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah bank dalam keadaan 

baik dalam arti sehat atau dalam keadaan kesulitan keuangan, maka harus 

dilakukan penilaian terhadap  kinerja bank tersebut. Untuk melakukan 

penilaian kinerja bank maka sangat diperlukan laporan keuangan bank, karena 

laporan keuangan bank ini dapat  dihitung rasio-rasio keuangan perbankan 

untuk menilai keadaan keuangan bank di masa lalu, saat ini dan kemungkinan 

di masa depan (Syamsudin, 2005 dalam Setyowati dan Hartono, 2008). 

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan 

yang dikembangkan berdasarkan Syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun 

meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan 

investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang 

berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak 

Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan 

konvensional. Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia cukup pesat,  

hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Pada 

Desember 2003 terdapat 2 Bank Umum Syariah dan 8 Unit Usaha Syariah 

dengan total asset lebih dari 7,8 triliun rupiah (belum termasuk BPRS). 

Sedangkan pada Desember 2007 di Indonesia terdapat 3 Bank Umum Syariah 

dan 26 Unit Usaha Syariah dengan total asset perbankan Syariah di Indonesia 

sebesar lebih dari 36 triliun rupiah (belum termasuk BPRS). Hal ini 

merupakan pencapaian prestasi yang membanggakan bagi perbankan Syariah 

di Indonesia, karena dalam waktu empat tahun perkembangan perbankan 

Syariah sangat pesat (lebih dari 400%). Bank Syariah dengan umur yang 

masih muda namun memiliki prestasi yang sangat bagus, bahkan Bank 

Indonesia menargetkan pangsa pasar perbankan Syariah pada akhir tahun 2008 

sebesar 5% dari pangsa pasar perbankan nasional, meskipun pangsa pasarnya 

masih sebesar 1,76% per Desember 2007 (Kusumo, 2008) 

Dengan semakin ketatnya persaingan antar Bank Syariah maupun 

dengan Bank Konvensional, membuat Bank Syariah dituntut untuk memiliki 

kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar 

perbankan nasional di Indonesia. Selain itu BI juga semakin memperketat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Riba
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional. Karena BI tidak ingin 

mengulangi peristiwa di awal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak 

bank dilikuidasi karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan 

masyarakat. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan 

menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena 

kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan 

rasio keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan  keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala.  

Berangkat dari kendala dan prospek pengembangan Bank Syariah di 

Indonesia, maka upaya untuk membuka jaringan yang lebih luas terhadap 

jaringan kantor dan layanan Syariah harus dilakukan. Oleh karena itu sejak 

tahun 2006 sudah ada usaha yang dilakukan oleh Bank-bank Konvensional 

yang memiliki unit usaha Syariah dengan membuka jaringan kantor atau 

layanan Syariah di kantor induk (Bank Konvensional) dan inilah yang 

kemudian  dikenal dengan istilah “Office Channeling” (Kusuma, 2007). 

Keberadaan perbankan Syariah yang merupakan bagian dari sistem 

perbankan nasional diharapkan pula dapat mendorong perkembangan 

perekonomian suatu negara sesuai dengan fungsi dan tujuan dari perbankan 

Syariah. Di Indonesia Bank Syariah didirikan pertama kali pada tahun 1992 

dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya 

keberadaan Bank Syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam 

tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No.7/1992 diganti 

dengan UU No.10/1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta 
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jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank 

Syariah maka Bank Syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Undang-

Undang ini pula memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka 

cabang Bank Syariah atau mengkonversikan diri menjadi Bank Syariah 

(Yuliati, 2007). 

Persyaratan umum pembukaan layanan Syariah adalah sebagai berikut: 

1. Rencana layanan Syariah merupakan bagian dari rencana bisnis bank. 

2. Dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang 

Bank Syariah induknya..  

3. Dengan menggunakan pola kerjasama antara kantor cabang Syariah 

induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu. 

4. Dengan mempergunakan Sumber Daya Manusia sendiri bank konvensional 

yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank 

Syariah. 

5. Akuntansi pembukuan layanan Syariah dilakukan berdasarkan standar 

akuntansi Syariah dan dilaksanakan secara terpisah dari kantor bank 

konvensional penyelenggara. 

6. Laporan keuangan layanan Syariah digabungkan dengan laporan keuangan 

kantor cabang Syariah induknya pada hari yang sama (Rohaya, 2008) 

Sejalan dengan semakin membaiknya kegiatan perekonomian 

masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk 

mendapatkan jasa perbankan dengan prinsip Syariah, maka diperlukan upaya 

yang lebih akomodatif dari Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan 
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perbankan untuk lebih memberikan ruang gerak perbankan dalam 

menyediakan produk dan jasa perbankan dengan prinsip Syariah diseluruh 

wilayah Indonesia. Pengaturan yang dapat memperluas jangkauan pelayanan 

jasa Bank Syariah adalah menerapkan konsep Shariah Office Channeling 

yaitu mekanisme kerjasama kegiatan penghimpunan dana antara kantor 

Cabang Syariah sebagai kantor induk dengan kantor Bank Konvensional bank 

yang sama dalam kegitan penghimpunan dana dalam bentuk Giro, Tabungan, 

dan Deposito. Penerapan kebijakan Syariah Office Channeling ini 

dimungkinkan membuka peluang besar bagi Bank Konvensional yang 

mempunyai Unit Usaha Syariah terhadap sistem Syariah yang diterapkan 

dengan tambahan jangkauan layanan, sehingga bisa meningkatkan Return 

bank pada khususnya dan secara Makroekonomi Sistem Syariah ini menjadi 

alternatife bagi pemulihan perekonomian dengan berdasarkan Syariat Islam 

(Prasetya, 2007). 

Layanan syariah melalui Office Channeling ini tertuang dalam 

peraturan Bank Indonesia No. PBI 8/3/2006. Pada Bab I pasal 1 ayat 20 

dijelaskan bahwa layanan syariah merupakan kegiatan penghimpunan dana 

yang dilakukan oleh Kantor Cabang dan atau Kantor di bawah Kantor Cabang 

untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama. Jadi, 

nasabah atau masyarakat tidak perlu lagi mencari-cari cabang syariah, tetapi 

cukup datang ke kantor cabang konvensional di bank yang bersangkutan. Ini 

berarti, setiap bank yang ingin memiliki Office Channeling untuk layanan 

syariah cukup memperhatikan kesiapan teknologi informasi. Tanpa harus 
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membangun infrastruktur yang memakan biaya yang besar. Namun perlu juga 

diingat bahwa, sosialisasi dan proses komunikasi Office Channeling ini harus 

bisa dipahami oleh masyarakat luas. Terutama masyarakat pedesaan. Karena, 

kantor cabang perbankan paling banyak terdapat di daerah-daerah (Kuncoro, 

2008) 

Kusumawardani, dkk (2008) menyebutkan bahwa kinerja bank 

merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, 

menjalankan kegiatan operasi perbankan (baik Konvensional maupun 

Syariah), serta menciptakan stabilitas moneter dan makroekonomi. Semua itu 

terkait akan peranan bank sebagai lembaga intermediasi yaitu memobilisasi 

dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta 

memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran.  

Pengukuran kinerja bank pun berkonsentrasi pada tata cara penilaian 

kesehatan bank di Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 

nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum yang dilihat dari aspek-aspek: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, 

Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar  dengan 

metode CAMELS (Susesta dan Tjahjadi, 2008). 

Dalam cetak biru pengembangan perkembangan Syariah yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia menyebutkan bahwa hambatan 

perkembangan Syariah adalah: 1. Peraturan perbankan yang belum lengkap, 2. 

“Marketshare” yang masih terbatas, 3. Kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan Syariah, 4. 
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Institusi pendukung yang lengkap dan efektif, 5. Operasional perbankan yang 

belum efisien, 6. Share skim pembagian bagi hasil yang masih rendah, 7. 

kemampuan untuk memenuhi standar keuangan Internasional yang masih 

kurang (Rohaya, 2008). 

Bank Indonesia dalam laporan perkembangan perbankan Syariah tahun 

2006 menyatakan kebijakan Office Channeling ini difokuskan pada upaya 

pemberian ruang gerak kepada perbankan untuk menyediakan produk dan jasa 

keuangan perbankan Syariah, sekaligus meningkatkan akses masyarakat pada 

produk dan jasa perbankan Syariah. Dengan penerapan Kebijakan Office 

Channeling ini diharapkan bank lebih efisien dalam memperluas jaringan 

layanan  dan sekaligus mempercepat pertumbuhan volume usahanya. Dan 

dilihat dari sisi kelembagaannya, sepanjang tahun 2006 jaringan kantor 

perbankan Syariah mengalami peningkatan secara signifikan.  

Winny (2006) menyatakan dalam penelitiannya bahwa dengan adanya 

perluasan layanan melalui Office Channeling di 10 kantor bank DKI Jakarta 

mulai pertengahan Oktober lalu bertambah menjadi 20 kantor Channel. Selain 

itu kinerja Unit Usaha Syariah dari Bank DKI Jakarta semakin meningkat. Hal 

ini disebabkan karena  kinerja unit syariah Bank DKI mengalami 

pertumbuhan. Total asset Syariah per Desember 2006 adalah sebesar Rp.102 

milyar jika dibandingkan dengan total asset per Desember 2005 sebesar Rp. 

62 milyar. Perolehan laba unit syariah pada Desember 2006 mencapai Rp. 6 

milyar dibandingkan Desember 2005 yang hanya mencapai Rp. 2,2 milyar.  

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk melakukan 
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penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

mengganti variabel dan memfokuskan pada satu perusahaan perbankan. 

Karena banyaknya penelitian tentang kinerja keuangan perbankan, maka 

penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana kinerja keuangan khususnya 

setelah dikeluarkanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 pada 

tanggal 30 Januari 2006 yaitu tentang pelayanan kantor bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank 

Konvensional (Office Channeling), selanjutnya akan dituangkan dalam 

penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank 

Permata Setelah Kebijakan Office Channeling”  

 

B. Motivasi Penelitian  

Motivasi penulis mengangkat judul penelitian ini adalah : 

1. Karena penelitian-penelitian sebelumnya belum ada kepastian akan 

hasil-hasil dari peneliti satu dengan peneliti yang lain. Belum ada 

ketidakpastian akan penelitian tersebut karena ada yang menyatakan 

bahwa kinerja keuangan sebelum dan sesudah Kebijakan Office 

Channeling ada perbedaan tetapi ada pula yang mengatakan bahwa 

kebijakan Office Channeling tidak memberikan pengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan.  

2. Karena penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas hanya meneliti 

pengembangan skala usaha perbankan pra dan paska kebijakan Office 

Channeling.  
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3. Kinerja keuangan yang bagus dapat mendorong masyarakat untuk 

berinvestasi di bank yang bersangkutan. Jika investasi masyarakat 

meningkat, maka sumber dana bank yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan juga akan lancar. Sehingga kinerja bank merupakan syarat 

penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan 

kegiatan operasi perbankan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan suatu permasalahan yaitu “Apakah ada perbedaan kinerja 

keuangan (RORA, NPM, ROA, BOPO, LDR, CR) perbankan sebelum dan 

setelah diterapkanya kebijakan Office Channeling ?”  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis 

ada tidaknya perbedan kinerja keuangan (RORA,NPM,ROA,BOPO,LDR,CR) 

sebelum dan sesudah diterapkan Kebijakan Office Channeling ”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi 

teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi 

atau melakukan penelitian yang khususnya mengenai perbankan Syariah.  
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2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi 

masukan bagi pengembangan Bank Syariah untuk lebih meningkatkan 

mutu serta pelayanannya kepada masyarakat. 

3. Bisa menjadi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil dengan 

melihat pengaruh dari Kebijakan Office Channeling. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka penulisan ini 

dirancang dalam sistematika berikut :   

BAB I PENDAHULUAN.  Dalam bab ini penulis membahas mengenai 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan tentang Office 

Channeling, Rasio CAMEL, kinerja keuangan perbankan, kerangka 

pemikiran, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang jenis 

data, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis 

data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.  Bab ini berisi 

gambaran umum Bank Permata, hasil pengumpulan data, analisis data dan 

pembahasan.  

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang 

diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran penulis yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perbankan Syariah. 




