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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategi dalam kegiatan 

perekonomian adalah perbankan. Bank merupakan suatu lembaga 

keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan 

kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran, yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank mempunyai 

peranan penting dalam perekonomian Negara. Sebagai lembaga 

intermediasi, bank berperan dalam mobilisasi dana masyarakat yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas 

pelayanan dalam lalu lintas pembayaran (Deni Kusumawardani dkk, 

2008). 

Menurut surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 729 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan kebebasan sebagai 

semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama 

membiayai investasi peruasahaan. Perbankan sebagai suatu lembaga yang 

berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat 

mempunyai suatu peranan untuk pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil, 
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pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf 

hidup rakyat. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua, dibedakan 

berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yaitu Bank yang 

melakukan usaha secara Konvensional dan Bank yang melakukan usaha 

secara Syari’ah. 

Bank syari’ah di Indonesia muncul disaat terjadi krisis moneter, 

keberadaan bank syari’ah dirintis sejak diberlakukan Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 tentang perbankan, istilah tersebut menggunakan istilah 

“bank bagi hasil” untuk menyebut bank berdasarkan prinsip syari’ah. 

Sampai akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syari’ah secara nasional di 

Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, terdiri dari 1 kantor bank umum dan 

77 kantor BPR. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syari’ah masih 

sangat kecil jika dibandingkan dengan bank konvensonal. Keberadaan 

bank-bank syari’ah baik yang beroperasi secara stand alone maupun 

sebagai unit-unit operasional dari bank-bank konvensional, merupakan 

suatu upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam 

(Antonio, 2001: 226). Kehadiran bank syari’ah ditengah-tengah perbankan 

konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternative bagi 

umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa 

perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.  

Perkembangan kualitas kehidupan dalam masyarakat Indonesia 

merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 

program pembangunan pemerintah. Peran strategis tersebut disebabkan 
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oleh fungsi utama perbankan sebagai financial intermediary yaitu menjadi 

tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun 

perorangan menyimpan dana-dananya. Salah satu fungsi utama perbankan 

sebagai Financial Intermediary adalah menerima simpanan dari nasabah 

yang kelebihan dana, dan meminjamkan dana kepada nasabah yang 

membutuhkan. Bagi perbankan syari’ah, dalam system operasionalnya 

pada dasarnya memiliki Comparative Advantage yang tidak tersaingi 

sistem konvensional, yaitu menggunakan standart moral islami dalam 

kegiatan usahanya, dimana peranan bagi hasil sebagai salah satu prinsip 

pokok dalam kegiatan perbankan syari’ah juga akan menumbuhkan rasa 

tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debitnya. 

Berbeda dengan perbankan konvensional, selisih antara besarnya bunga 

yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang 

diberikan kepada nasabah penyimpanan merupakan sumber keuntungan 

terbesar. Hal inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perbankan 

syari’ah dan perbankan konvensional yakni adanya larangan pengambilan 

bunga. 

Berkembangnya dunia bisnis perbankan yang semakin kompetitif 

menyebabkan perubahan besar dalam persaingan, pemasaran, pengelolaan 

sumber daya manusia dan penanganan transaksi antara perusahaan dan 

nasabah dan antar perusahaan. Kondisi tersebut mengharuskan manajemen 

untuk berupaya mencari strategi baru untuk menjadikan perusahaan 

mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan. Dan dengan semakin 
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ketatnya persaingan antar bank syari’ah dengan bank konvensional, 

membuat bank syari’ah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar 

dapat bersaing dalam meperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia 

(Makhijani dan Creelman, 2012). 

Adanya persaingan antar bank syari’ah maupun dengan bank-bank 

konvensional lainnya yang tidak bisa dihindarkan ini membawa dampak 

positif dan negative bagi perkembangan sebuah bank, termasuk bagi bank 

syari’ah. Dampak positifnya adalah memotivasi agar bank saling berpacu 

menjadi yang terbaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kekalahan 

dalam persaingan dapat menghambat laju perkembangan bank yang 

bersangkutan. Kondisi ini akan membawa resiko kerugian yang besar bagi 

bank, bahkan dapat mengakibatkan gulung tikar. 

Pada hakekatnya suatu bank didirikan untuk mendapatkan 

keuntungan, dimana laba tersebut dapat diperoleh dari selisih antara 

pendapatan dengan biaya operasional yang dikelurkan oleh pihak bank, 

pendapatan dihasilkan dari hasil penjualan produk atau jasa tersebut. Bank 

diharapkan dapat menghasilkan suatu keuntungan yang cukup tinggi dari 

usaha yang dilakukan, selain pemilik bank banyak pihak-pihak yang 

berkepentingan itu sendiri untuk mengetahui perkembangan bank dari 

masa ke masa. Biasanya pihak-pihak yang berkepentingan seperti ini ingin 

menjalin hubungan usaha dengan bank bila mengetahui bahwa bank 

tersebut mempunyai prospek yang cerah dimasa yang akan datang. 
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Agar suatu bank data menjalankan kegiatannya dengan baik, maka 

yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian, 

dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus dan 

mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan 

perhitungan rugi-laba. Pada dasarnya laporan keuangan bagi suatu 

perusahaan dijadikan sebagai suatu alat penguji bagian dari pembukuan 

kemudian laporan keuangan tidak hanya dijadikan alat penguji saja tetapi 

juga sebagai dasar untuk menentukan posisi atau kondisi keuangan 

tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan 

investor dapat mengambil sesuatu. 

Negara Indonesia mempunyai banyak lembaga keuangan atau yang 

sering disebut dengan bank, akan tetapi penulis tertarik untuk menganalisa 

PT. Bank Bukopin Tbk dan PT. Bank Syari’ah Mandiri. Alasan penulis 

memilih PT. Bank Bukopin karena dari segi hubungan, bank bukopin 

begitu dekat dengan kalangan masyarakat kecil dan mahasiswa. Bank 

Bukopin memahami dan memberi solusi bagi permasalahan perbankan dan 

keuangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, menengah 

dan koperasi. Selain itu, Bank Bukopin juga berperan serta dalam 

pengembangan jaringan Swamitra, sebuah usaha simpan pinjam Usaha 

Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi yang terus dikembangkan oleh 

Bank Bukopin bersama para mitra pelaksana Swamitra sejak tahun 1998. 

Hingga akhir tahun 2009, jaringan Swamitra telah berkembang menjadi 

488 outlet yang telah terhubung online satu dengan lainnya.  Di 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), kartu tabungan mempunyai 

dua fungsi yaitu digunakan sebagai kartu mahasiswa dan bisa juga sebagai 

Automated Teller Machine (ATM). Kemudian penulis juga memilih PT. 

Bank Syari’ah Mandiri karena dari sistem pelayanannya E-banking yang 

setara dengan bank konvensional, BSM tercatat sebagai pelopor untuk 

penggunaan layanan m-banking yang memakai basis gprs. Sedangkan 

bank lain masih memakai basis sms banking, nasabah akan lebih mudah 

dan irit biaya karena transaksi dihitung berdasarkan per kilobyte. Jika 

dengan menggunakan basis sms, nasabah dibebani biaya pulsa transaksi 

sms sekitar Rp 850 - Rp 1500 per transaksi. Sedangkan dengan cara basis 

gprs, biaya tidak sebanyak menggunakan sms kira-kira hanya Rp 50 per 

transaksi. Dari kedua bank yang berbeda ini bisa dianalisa dalam 

perbandingan tingkat resiko keuangan perusahaan dengan suatu metode Z-

Score, menganalisa perusahaan mana yang lebih mempunyai resiko 

keuangan yang lebih tinggi. 

Banyak cara atau teknik untuk mengetahui tentang kebangkrutan 

suatu perbankan. Kebangkrutan tersebut dapat diketahui dengan 

menghitung rasio-rasio keuangan sebagai dapat diukur sehat atau tidaknya 

suatu perbankan. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model 

Altman Z-Score. Model Z-Score dikembangkan oleh Prof. Edward Altman 

dengan tujuan untuk memprediksi apakah suatu perusahaan sedang dalam 

keadaan diambang kebangkrutan (financial distress). Oleh karena itu 
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metode ini dapat digunakan mengukur tingkat resiko keuangan suatu 

perusahaan. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan bank perlu mengetahui 

tingkat resiko keuangan agar dapat beroperasi secara optimal. Bahkan 

bank syari’ah harus bersaing dengan bank konvensional yang lebih 

berkembang pesat di Indonesia. Persaingan tersebut, harus didasari dengan 

manajemen yang baik untuk bisa bertahan didalam industri perbankan. 

Atas dasar inilah penulis mengambil judul “ANALISIS KOMPARATIF 

RESIKO KEUANGAN ANTARA PT. BANK BUKOPIN Tbk DAN 

PT. BANK SYARI’AH MANDIRI Tahun 2008-2011” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbandingan tingkat resiko keuangan antara PT. Bank 

Bukopin Tbk dan PT. Bank Syari’ah Mandiri? 

2. Mana yang lebih mendekati pada posisi grey atau kecil 

kemungkinannya mengalami kebangkrutan? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah, 

maka diperlukan pembatasan masalah yang lebih mengarahkan 
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pembahasan sesuai ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Informasi yang digunakan untuk mengukur resiko keuangan bank 

adalah berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank pada PT. Bank 

Bukopin Tbkdan PT.Bank Syari’ah Mandiri Periode 2008-2011. Data 

yang diambil adalah dari laporan tahunan masing-masing bank. 

2. Ukuran resiko keuangan bank yang digunakan dalam pnelitian ini 

adalah analisis diskriminan (Z-Score). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisa perbandingan tingkat resiko keuangan antara PT. 

Bank Bukopin Tbk dan PT. Bank Syari’ah Mandiri dari periode 2008-

2011. 

2. Untuk menganalisa mana yang lebih mendekati pada posisi grey atau 

kecil kemungkinannya mengalami kebangkrutan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Penulis, dengan malukukan penelitian ini penulis mendapat 

pengalaman dan ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai tingkat 

resiko perbandingan berdasarkan analisis Z-Score PT. Bank 

BukopinTbkdan PT. BankSyari’ah Mandiri. 
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2. Bagi Bank, sebagai masukan bagi manajemen PT. Bank Bukopin dan 

PT. Bank Syari’ah Mandiri dalam menyusun kebijakkan 

perusahaannya. 

3. Penelitian Lanjut, dapat dijadikan bahan penunjang penelitian 

selanjutnya serta menjadi referensi bagi kaum akademisi dan kaum 

intelektual. 

 

F. Sistematika Penelitian Skripsi 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

 

 BAB II: LANDASAN TEORI 

  Bab ini menguraikan secara singkat teori yang melandasi 

pembahasan secara detail dan dipergunakan sebagai dasar 

untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari 

perusahaan yaitu tentang pengertian bank umum, bank 

konvensional, bank syari’ah, perbedaan sistem bank 

konvensional dan bank syari’ah, persamaan sistem bank 

konvensioanal dan banks yari’ah, resiko, metode Altman, 

dan penelitian terdahulu. 
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 BAB III: METODE PENELITIAN 

  Disini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, obyek 

penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional 

variabel, metode pengumplan data dan metode analisis data. 

 

 BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan dan 

hasil analisis data serta pembahasannya. 

 

 BAB V: PENUTUP 

  Penulisan akan menyimpulkan permasalahan yang dibahas 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan disertai saran-

saran sebagai masukan demi kelanjutan dan perkembangan 

perusahaan. 
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