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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank  merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 21 th 

2008). Sehingga lembaga ini berperan sebagai perantara keuangan. 

Antara pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar aliran lalulintas pembayaran. Tujuannya menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak. 

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu Bank yang melakukan usaha 

secara konvensional dan Bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank yang 

melakukan usaha secara konvensional pasti sudah biasa di dengar oleh masyarakat, 

yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dulu 

muncul serta berkembang di Indonesia. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang 

menjalankan usahanya berdasarkan prosedur syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No. 21 th 2008). 
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Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-

embel islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saa itu akan 

melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El 

Najjar, mengambil sebuah bentuk Bank simpanan yang berbasis profit sharing 

(pembagianlaba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung 

hingga tahun 1967, dan saat itu  berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir.Bank-

bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi 

pada usaha-usaha perdagangan dan industry secara langsung dalam bentuk 

partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Meskipun 

bank-bank pada saat itu dan sekarang tidak ada lagi, tetapi dengan munculnya bank-

bank tersebut dapat menjadi pegangan untuk mengembangkan bank berbasis syariah 

yang sama. Menurut Rachmad Yuliadi, perbankan syariah kini saja telah menambah 

di 75 negara di seluruh dunia baik muslim maupun non muslim, hal ini berkembang 

seiring munculnya bank islam komersial pertama pada tahun 1975 (Islamic 

Development Bank). Kini dunia perbankan syariah terus merambat keseluruh dunia 

hingga kepusat keuangan global seperti London, Hongkong, Singapura yang telah 

menwarkan produk dan jasa keuangan syariah telah berlipat menjadi lebih baik dari 

300 bank, dengan perkiraan mengelola hingga US$ 1 triliyun, lima kali lipat dari lima 

tahun yang lalu. 

Perbankan syariah mempunyai keunggulan dibandingkan dengan Bank 

Konvensional, sistem Bank syariah terhindar dari riba, prosedur yang mudah dan 
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cepat, fleksibel, syarat ringan serta keuntungan tinggi. Berbagi keuntungan yang 

didapatkan dengan bank syariah ini, diharapkan bank syariah  dapat menjalankan 

fungsi utamanya sebagai intennediary dengan baik dilihat dari kinerjanya. 

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 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 kerja yang dapat dilakukan 

adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. 

Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio 

keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala. 

Kinerja keuangan menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh bank di 

bidang keuangan dalam periode tertentu yang menunjukkan tingkat kesehatan suatu 

bank. Tingkat kesehatan bank adalah nilai yang harus dipertahankan oleh setiap bank, 

karena baik buruknya suatu bank maka akan mempengaruhi kepercayaan nasabah 

terhadap bank yang bersangkutan. Untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu bank, 

maka dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

penggambaran informasi dari kinerja keuangan bank. Tujuan laporan keuangan 
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adalah memberikan informasi kepada pihak manajemen bank maupun pihak luar 

yang berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penelitian ini laporan 

keuangan yang digunakan adalah neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan 

neraca menggambarkan informasi tentang posisi keuangan bank dalam periode 

tertentu, sedangkan laporan laba rugi menggambarkan informasi tentang 

perkembangan usaha bank pada suatu periode tertentu. 

Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan  

keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dapat dijadikan 

alat bantu dalam mengukur kinerja keuangan bank. Untuk mengetahui baik buruknya 

kinerja keuangan bank dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan CAMEL yang 

sesuai dengan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR 

tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum. Selain 

untuk menilai kinerja keuangan bank, biasanya CAMEL dapat juga digunakan untuk 

menilai tingkat kesehatan bank. CAMEL memiliki beberapa aspek dalam menilai 

tingkat kesehatan bank, antara lain yaitu Capital (Aspek Permodalan), Assets (Aspek 

Kulitas Aktiva Produktif), Management (Aspek Manajemen), Earning (Aspek 

Rentabilitas), Liquidity (Aspek Likuditas).  

Diantara berbagai bank yang ada saat ini Bank Rakyat Indonesia Syariah 

merupakan salah satu bank syariah yang hadir mempersembahkan sebuah bank ritel 

modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan 

jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan 
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pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah 

dengan prinsip syariah.  Saat ini Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, 

jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dalam pengelolaannya yang 

syariah Bank Rakyat Indonesia diawasi terus oleh dewan pengawas syariah, sehingga 

nasabah tidak perlu lagi meragukan halal atau tidaknya tabungan mereka.  

Selain itu Bank Rakyat Indonesia tidak hanya menerima transaksi dan 

pelayanan perbankan bagi orang-orang muslim saja, namun orang-orang non muslim 

pun juga bisa ikut berpartisipasi. Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai banyak 

keunggulan diantaranya bisa menabung dengan setoran awal yang minim dan bebas 

dari potongan biaya apapun khususnya biaya administrasi, bebas biaya transaksi 

apapun (tarik tunai ataupun cek saldo) di ATM manapun, bebas potongan biaya 

transfer ke bank manapun dan keuntungan bank dibagi kepada para nasabah 

(www.brisyariah.co.id) 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang kemudian 

dapat dijabarkan dalam judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero), Tbk”. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah kondisi tingkat 

kesehatan bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah sudah sehat ditinjau dari 

rasio keuangan  CAMEL yang terdiri dari lima aspek yaitu Capital, Assets, 

Management, Earnings dan Liquidity. 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 

permasalahan dibatasi pada : 

1. Penulis melakukan penelitian kepada Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

2. Data yang digunakan, yaitu laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) 

pada Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009 sampai 2012. 

3. Menggunakan alat analisa rasio keuangan berupa CAMEL yang terdiri dari 

lima aspek yaitu Capital, Assets, Management, Earnings dan Liquidity. 

D.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah ditinjau dari rasio keuangan CAMEL yang terdiri dari lima aspek 

yaitu Capital, Assets, Management, Earnings dan Liquidity. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:  

1. Bagi Bank 

Merupakan tolak ukur bagi manajemen bank dalam menilai apakah bank telah 

berjalan sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat dan sebagai 

pertimbangan pihak bank dalam manajemen bank kedepannya lebih baik. 

2. Bagi Penulis 

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan 

terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan displin ilmu manajemen 

yaitu tentang kesehatan bank. 

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.  

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam lima bab dengan urutan 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 
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 Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab ini penulis mengulas secara teoritis tentang masalah-

masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang 

mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain. 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, antara lain : 

pengertian bank konvensional, pengertian bank syariah, ciri perbankan 

syariah, prinsip bank syariah, fungsi dan tujuan bank syariah, sumber dana 

bank syariah, pengertian laporan keuangan, manfaat laporan keuangan , fungsi 

laporan keuangan, syarat-syarat laporan keuangan, kinerja keuangan bank 

syari’ah, metode camel dan penelitian terdahulu.  

 Bab III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini membahas mengenai kerangka pemikiran, data dan 

sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan teknik analisis data. 

 Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 
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Bab ini berisi analisis data da hasil, analisis serta pembahasannya yang 

di sesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan 

memberikan jawaban-jawaban berupa hasil penelitian dari pertanyaan yang 

telah disebutkan dalam rumusan masalah. 

 Bab V Penutup 

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari analisa data dari 

pembahasan masalah serta saran-saran kepada PT Bank Rakyat Indonesia 

Syariah (Syariah), Tbk yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menjaga tingkat kesehatan bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


