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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia perbankan yang telah terlihat semakin kompleks, 

dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai 

keunggulan kompetitif. Keadaaan yang kompleks ini telah menciptakan 

suatusistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan 

antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Hal yang paling 

mencolok adalah adanya dua sistem pengembalian uang nasabah, bunga 

danbagi hasil yang keduanya berasal dari dua jenis bank yang berbeda. Bank 

konvensional memberlakukan sistem bunga dan bank syariah menggunakan 

sistem bagi hasil. 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank sentral adalah suatu 

institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai 

suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal 

dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya 

suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan 

selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal 

bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan 

jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Harga
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi


2 

 

 
 

maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang 

dimilikinya (wikipedia) 

Bank konvensional menggunakan bunga dalam operasi dan berprinsip 

meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah terletak 

pada bagi hasil (Profit and loss sharing) untuk menghindari riba. Bank syariah 

tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan. Selain itu juga pada bank syariah terdapat 

Dewan Pengawas Syariah sedangkan pada bank konvensional tidak ada 

(Antonio, 2001). 

Namun, bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal 

memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme 

transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum 

memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, 

dan sebagainya.Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut 

aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja 

(Antonio, 2001). 

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang 

no.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan amanat kepada Bank 

Indonesia untuk memberikan pengaturan dan pengawasan perbankan 

berdasarkan prinsipprinsip syariah. Maka secara resmi keadaan Dual Banking 

Sistematau Sistem Perbankan Ganda, yaitu perbankan berdasarkan 

konvensional dan syariah.Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab 
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dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah.Secara rinci 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai 

dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia (Rindawati, 2007). 

Perkembangan perbankan konvensional di Indonesia sebelum bank 

syariah tumbuh menjadi industri perbankan yang pesat, perbankan 

konvensional sangat mendominasi sektor perbankan Indonesia. Namun 

sekarang eksistensi perbankan konvensional mulai mendapat saingan dari 

perbankan yang menerapkan system syariah. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak 

ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi 

pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak 

yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan 

yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. 

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda 

dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembanga keuangan syariah kembali 

membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan 

syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan 

bagi para pemegang sahamnya, pemegang suratberharga, peminjam dana para 

penyimpan dana di bank-bank syariah (http://agushadim.blogspot.com). 

Dengan menggunakan aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 

produktif, aspek manajemen risiko, aspek rentabilitas, dan likuiditas dalam 

mengukur kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. 

http://agushadim.blogspot.com/
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Kesimpulan yang dikemukakan adalah dilihat dari aspek permodalan, 

perolehan CAR mengalami fluktuatif baik bank syariah maupun bank 

konvensional, namun secara keseluruhan perolehan CAR tidak berbeda 

signifikan antara bank syariah dengan bank konvesional. Dilihat dari aspek 

manajemen risiko, perhitungan pada bank syariah menggunakan NPF 

sedangkan konvensional menggunakan NPL. Sedangkan dilihat dari aspek 

rentabilitas, perhitungan rasio ROA menunjukkan bahwa bank syariah lebih 

baik dari bank konvensonal Dilihat dari aspek aktiva produktif, perolehan 

ROE pada bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. 

Pada aspek likuiditas, bank syariah merupakan bank yang memiliki LDR 

sesuai dengan standar yang ditentukan, sementara bank konvensional memiliki 

LDR dibawah standar yang ditentukan. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, Bank perlu menjaga kinerjanya 

agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus 

bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan berkembang pesat di 

Indonesia. Persaingan yang semakin ketat ini harus di ikuti dengan 

managemen yang baik untuk bisa terus bertahan di industri perbankan. Salah 

satu yang harus diperhatikan supaya dapat bertahan hidup adalah kinerja 

keuangan bank. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK 

KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH PERIODE 2008 – 2012” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan antara 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Bank Konvensional 

dan bank syariah 

2. Untuk Mendeskripsikan perbedaan tingkat kinerja keuangan Bank 

konvensional dengan Bank Syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Bank Syariah 

Dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untukmempertahankan dan 

meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan 

dan kekurangan. 

2. Bagi Bank Konvensional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau 

pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah. 

3. Bagi Akademis 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai 

sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang 

peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu fungsi 

yaitu mengetahui kesehatan Bank. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Data dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder data yang 

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada 

(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari 

berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, 

dan lain-lain. Data sekunder diambil dari laporan keuangan bank yang 

dipublikasikan dari tahun 2008 - 2012. Laporan keuangan bank yang 

digunakan adalah laporan keuangan neraca dan laporan keuangan Laba 

Rugi. 

2. Metode Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (independent sample t-test). Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan 

Kolmogorov Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) 

dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah 

ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi 

sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji 

normalitasnya dengan data baku. 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata 

(independent sample t-test). Independent sampel t-test dilakukan untuk 

menguji signifikansi beda rata-rata 2 kelompok. Tujuan dari uji hipotesis 
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yang berupa uji beda dua rata-rata pada penelitian ini adalah untuk 

menentukan menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. 

Kriteria pengujian Hipotesis : 

 Jika           >        , maka tolak Ho  

Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara Capital 

Adequacy Ratio, Return On Assets, Return On Equity, maupun Loan 

to Deposit Ratio antara bank syariah dan bank konvensional.  

 Jika          <         ,  maka terima Ho  

Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Capital Adequacy Ratio, Return On Assets, Return On Equity, maupun 

Loan to Deposit Ratio antara bank syariah dan bank konvensional. 

Maka : 

Ho, μ1 ≠ μ2 = Terdapat perbedaan kinerja bank yang signifikan antara 

bank syariah dan bank konvensional  

Ho, μ1 = μ2 = Tidak terdapat perbedaan kinerja bank yang signifikan 

antara bank syariah dan konvensional. 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam Lima bab dengan 

urutan penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan secara singkat teori yang 

berhubungan denganobjek penelitian melalui teori-teori yang mendukung 
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serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dan juga sebagaisumber informasi dan referensi media lain. Adapun 

isinya adalah pengertianBank, pengertian, Sejarah perbankan, kegiatanBank, 

Prinsip perbankan, Prinsip dasar perbankan, Sistem operasional perbankan, 

kelebihan dan kelemahan perbankan, pengerian laporan keuangan, Jenis–jenis 

LaporanKeuangan, Analisis kinerja Bank, analisis rasio keuangan, rasio 

permodalan, ,likuiditas, efisiensi, rentabilitas dan disajikan pula penelitian 

terdahulu yangmemiliki relevansi dengan penelitian ini, kerangka pikir dan 

hipotesis yangmerupakan dugaan awal dari penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan secara detail tentang 

metode penelitian yang digunakan. Penjelasan dimulai dari metode 

pengumpulan data, dilanjutkan dengan metode analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan pembahasan.Bab ini menguraikan secara detail 

tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. 

Bab V Kesimpulan dan Saran.Bab ini menguraikan tentang simpulan dari 

penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

keterbatasan penelitian, adapun saran ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian. 


