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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah. 

Perkembangan sistem ekonomi Islam (syariah) dewasa ini di Indonesia 

terlihat semakin meningkat dengan pesat. Hal itu ditandai dengan berdirinya 

lembaga- lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah.  Bank sesungguhnya 

banyak membawa manfaat, karena disitu bertemu para pemilik, pengguna, dan 

pengelola modal. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana 

(deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran. Bank di Indonesia terbagi dalam dua kelompok konsep, yaitu 

(Karim, 2001: 4): 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, mayoritas bank yang 

berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip 

konvensional.  

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank berdasarkan prinsip 

syariah yang belum lama ini berkembang di Indonesia.  

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan 

perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak 

lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di 

antara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak 
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diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada 

nasabahnya (Utami, 2003: 2). Bank syariah memiliki produk atau jasa yang 

tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip 

seperti musyarakah, mudharabah, muarabahah, ijarah, istishna dan 

sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan 

oleh bank konvensional. 

Keberadaan bank syariah makin mantap setelah lahir UU Nomor 10 

tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank syariah secara ko-

eksistensial dengan bank konvesional. Bila selama sekitar 6 tahun BMI 

menjadi pemain tunggal jasa perbankan syariah di negeri yang mayoritas 

penduduknya muslim ini, setelah lahir UU yang sedikit banyak dipengaruhi 

oleh kesenjangan terhadap dunia kehancuran dunia perbankan konvesioanal 

menyusul krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, 

marak berdiri bank-bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 

Syariah, Bank IFI Syariah dan sejumlah BPRS. Hingga pertengahan 2004  

tercatat ada tiga bank umum syariah dan 92 BPRS.  

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 BPR Ssyariah). 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 (Kusumo, 2008). Hal ini merupakan pencapaian prestasi 

yang membanggakan bagi perbankan syariah di Indonesia, karena dalam 
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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. 

Semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank 

konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang 

bagus agar dapat bersaing. Kebijakan BI adalah memperketat dalam hal 

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. 

Konsep bank syariah adalah hal yang baru dalam dunia perbankan 

Indonesia, agar bank syariah dapat tumbuh dan berkembang, tentu harus 

mempunyai tingkat kinerja keuangan yang baik.  Dalam dunia perbankan 

sangat penting untuk mengetahui keadaan keuangan kinerja sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerial di segala aspek.  

Informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang terkait baik investor, kreditor, dan pihak-pihak luar perbankan 
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untuk memprediksi kinerja keuangan yang sebenarnya pada setiap periode. 

Penilaian tingkat kinerja keuangan juga berguna untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat untuk menilai keamanan dalam menyimpan uang.  

Selanjutnya untuk menilai kesehatan bank syariah BI mengeluarkan 

ketentuan baru. Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Tingkat Kesehatan Bank 

Syariah dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa adalah hasil penilaian kualitatif 

atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu 

Bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) melalui: (1) Penilaian Kuantitatif dan 

Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (capital), kualitas aset 

(asset quality), rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity), sensitivitas 

terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk); dan (2) Penilaian Kualitatif 

terhadap faktor manajemen (management). 

Penilaian kinerja keuangan perbankan syariah merupakan topik yang 

tepat untuk diteliti lebih lanjut. Karena dengan analisis tersebut dapat 

diketahui dan dinilai kinerja keuangan perbankan syariah serta untuk 

memprediksi kesehatan bank di masa yang akan datang. Surat Edaran Bank 

Indonesia (SEBI) No. 9 Tahun 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, mengatur lebih lanjut 

tentang rasio-rasio yang digunakan. Rasio-rasio keuangan tersebut dibedakan 

menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan. Rasio utama 
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merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat terhadap Tingkat Kesehatan 

Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara 

langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamatan adalah rasio tambahan 

yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan.  

Kondisi kesehatan maupun kinerja keuangan bank dapat dianalisis 

melalui laporan keuangan. Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk 

pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank wajib 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari: 

(1)Laporan Tahunan; (2)Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; (3)Laporan 

Keuangan Publikasi Bulanan; dan (4)Laporan Keuangan Konsolidasi. Laporan 

keuangan yang diterbitkan diharapkan mencerminkan kinerja bank tersebut 

yang sebenarnya. Dari informasi yang bersifat fundamental tersebut dapat 

dilihat apakah bank tersebut telah mencapai tingkat efisiensi yang baik, dalam 

arti telah memanfaatkan, mengelola dan mencapai kinerja secara optimal 

dengan menggunakan sumber-sumber dana yang ada. Bank yang sehat adalah 

bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik pula. 

Analisis kinerja keuangan bank dimulai dengan me-review data 

laporan keuangan, menghitung, membandingkan atau mengukur, 

menginterpretasikan dan memberi solusi. Perhitungan yang dilakukan untuk 

menganalisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menggunakan 
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berbagai teknik analisis, diantaranya adalah dengan menggunakan teknik 

analisis rasio. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau 

pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 

2012:72). Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang sering 

dipakai, karena merupakan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja 

keuangan bank. 

Merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumo 

(2008) yang melakukan penilaian kinerja keuangan bank syariah berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kondisi keuangan BSM tergolong baik dan mendukung perkembangan 

usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dan industri keuangan. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan dalam PBI 

dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank syariah. 

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka penulis mengambil 

judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 

KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI DI JAKARTA TAHUN 

2010-2012.” Adapun rasio-asio yang akan digunakan dalam penelitian ini 

merupakan penurunan dari kelompok rasio permodalan, kualitas aset, 

rentabilitas, dan likuiditas. Selanjutnya dari nilai rasio yang dihasilkan dari 

perhitungan kemudian akan ditentukan peringkatnya dari peringkat 1 

(tertinggi) sampai dengan 5 (terendah) dimana kriterianya mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9 Tahun 2007. 
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B. Perumusan Masalah. 

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang 

melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam 

ekonomi Islam. Evaluasi terhadap kinerja bisnis merupakan bagian integral 

yang harus dievaluasi, menginggat bank syariah didirikan dan dikembangkan 

untuk memenuhi fungsi bisnis dan sosial. Pemenuhan kedua fungsi inilah yang 

juga menjadi ciri unik bank syariah, dibandingkan dengan bank konvensional 

yang hanya berorientasi bisnis semata. Penelitian ini akan bermaksud 

menguraikan pertanyaan sebagai berikut: “Sehatkah kondisi kinerja keuangan 

PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2012 ditinjau dari segi permodalan, 

kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivias terhadap resiko pasar? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan dari 

penelitian yang dicapai adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Bank 

Syariah Mandiri periode tahun 2010-2012 ditinjau dari segi permodalan, 

kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivias terhadap resiko pasar 

 
D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, dalam penelitian ini diharapkan 

akan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti. 

Dengan penelitian ini diharapkan memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan baru mengenai perbankan syariah serta memperkaya 

pengembangan ilmu bidang manajemen keuangan perusahaan perbankan 
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2. Bagi Manajemen Bank 

Penelitian ini dapat diterapkan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja dan 

resiko keuangan. Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan kinerja bank 

dapat lebih baik 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini dapat dijadikan alternatif bahan referensi dan bahan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dengan 

penelitian ini 

 
E. Sistematika Penulisan 

      Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah,  perumusan masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka terdiri dari pengertian 

bank, bank syariah, kinerja keuangan, penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir dan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memuat tentang metode penelitian, jenis metode 

penelitian, sumber data, variabel penelitian, lokasi penelitian, metode 
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penentuan subyek penelitian, metode pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum koperasi, penyajian data,  

teknik analisis data, dan pembahasan. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


