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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Industri Perbankan di Indonesia sangat penting peranannya dalam 

perekonomian. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai 

lembaga perantara keuangan. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan 

salah satu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara 

pemilik dan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan 

secara efisien pada skala makro maupun mikro. Dana hasil mobilitas 

masyarakat dialokasikan ke berbagai ragam sektor ekonomi dana 

keseluruhan area yang membutuhkan, secara cepat dan tepat. Untuk 

meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani 

oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan 

terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka 

tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat 

(Widya Wahyuningsih, 2012) 

Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum 

Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah 

beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan undang-undang 

tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang 

yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Akhir tahun 1999, 
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bersamaan ditetapkan undang-undang perbankan berdirilah bank-bank 

syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak 

beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank syariah 

yang pertama pada tahun 1992. Maka data Bank Indonesia per 11 oktober 

2013 menunjukan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh 

cepat, ketika pelakunya terdiri atas 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 

Unit Usaha Syariah (UUS), dan 154 Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(Statistik Perbankan Indonesia Oktober 2013). 

Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensioanl yang 

membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank 

syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada 

tahun 1998 dan krisis global pada tahun 2008. Sistem bagi hasil perbankan 

syariah yang ditetapkan dalam produk-produk Bank Muamalat 

menyebabkan bank tersebut relatife mempertahankan kinerjanya dan tidak 

hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban 

operasional lebih rendah dari bank konvensional (Ema Rindawati, 2007). 

Berikut tabel kinerja Bank Umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional di Indonesia. 
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Tabel 1.1. 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 
 

RASIO 
(%) 

BANK UMUM SYARIAH BANK UMUM KONVENSIONAL 
CAR LDR NPL BOPO ROA CAR LDR NPL BOPO ROA

2007 10,67 99,76 4,05 76,54 2,07 19,30 66,32 4,07 84,05 2,78 
2008 12,81 103,65 4,17 81,75 1,42 16,76 74,58 3,20 88,59 2,33 
2009 10,77 89,70 4,01 84,39 1,48 17,42 72,88 3,31 86,63 2,60 
2010 16,76 87,60 3,02 82,38 1,59 17,18 75,21 2,56 86,14 2,86 
2011 16,63 91,41 2,52 81,65 1,59 17,18 79,17 2,16 88,81 3,02 
2012 14,42 119,08 2,26 76,27 1,93 17,44 83,09 1,86 74,67 3,10 
2013 14,47 120,16 2,96 79,73 1,48 18,58 86,75 1,91 75,26 3,02 

sumber : Statistik Perbankan Syariah (2013) dan Statistik Perbankan 
Konvensional (2013) 

 Tabel 1.1 menunjukan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan 

Bank Umum Konvensional yang diukur dari tingkat Rasio. Dari segi 

permodalan Bank umum syariah mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun dan telah memenuhi standar kecukupan modal dari bank Indonesia. 

Dapat kita lihat terdapat perbedaan yang tidak terlalu besar antara CAR 

Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional, hanya sekitar 3-

6%. Dari segi NPL, Bank Umum Syariah telah memenuhi standar dari 

Bank Indonesia yaitu dibawah 5% dan tidak terdapat perbedaan yang 

terlalu jauh dibanding Bank Umum Konvensional. Untuk LDR Bank 

Umum Syariah juga telah memenuhi standar terbaik dari Bank Indonesia 

yaitu antara 85%-110%. Untuk BOPO sendiri Bank Umum syariah belum 

memenuhi standar dari Bank Indonesia yaitu 81%. Dari segi ROA Bank 

Umum syariah dan Bank Umum Konvensional telah memenuhi standar 

terbaik dari Bank Indonesia yaitu 1,5%. 
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Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme 

transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum 

memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan 

keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar di 

antara keduanya yaitu dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki 

konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan 

berdasarkan hukum islam (Ita konita,2011) 

Kemunculan bank dengan prinsip syariah, tentu saja memicu 

persaingan antar bank. Keadaan tersebut menuntut manajemen bank bank 

untuk ekstra keras  dalam meningkatkan kinerjanya. Tingkat kesehatan 

bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang dapat 

dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan yang bersangkutan. 

Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung sejumlah rasio 

keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank 

untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan. Rasio keuangan yang 

biasa digunakan dalam analisis kinerja keuangan perbankan adalah  CAR, 

LDR, NPL, BOPO , dan ROA (Imam Subaweh, 2008) 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu mengetahui 

tingkat kinerja keuangannya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih 

lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan 

dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam 

ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di 
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industri perbankan. Untuk mengetahui tingkat kinerja PT. Bank umum 

syariah yang kegiatan usahanya menjalankan prinsip syariah, dan PT. 

Bank umum konvensional yang kegiatan usahanya secara konvensional, 

maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul: 

“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK 

UMUM SYARIAH  DENGAN BANK UMUM KONVENSIOANAL 

DI INDONESIA” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

“ Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Umum 

Syari’ah dengan Bank Umum Konvensional?” 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan 

kinerja keuangan bank umum syari’ah dan bank umum konvensional di 

Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Masyarakat pembaca mengetahui tingkat perbandingan kinerja 

keuangan Bank Umum Syari’ah dan Bank Umum Konvensioanl. 
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2. Sebagai masukan bagi manajemen Bank dalam menyusun kebijakan 

perusahaannya. 

3. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai perbankan. 

4. Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus 

memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan. 

5. Bagi Bank Konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan atau perbandingan untuk membentuk atau menambah 

Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah. 

 

1.5.Metode Penelitian 

1.5.1. Alat Analisis 

Dalam penelitian ini pengolahan data untuk membandingkan 

kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua 

rata-rata (independent sample t-test). Tujuan dari uji hipotesis yang 

berupa uji beda dua rata-rata pada penelitian ini adalah untuk 

menentukan menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. 

1.5.2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dari Bank-bank 

Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia. 
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1.6.Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I.  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang 

mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini  menguraikan secara singkat teori yang melandasi 

penelitian, termasuk pembahasan tentang pengertian dan 

perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 

Pembahasan berikutnya adalah mengenai kegiatan usaha 

dan prinsip-prinsip dari bank syariah, serta teori 

pengukuran kinerja bank yang ditekankan pada perhitungan 

rasio keuangan bank (financial rasio). Selanjutnya 

disajikan pula penelitian terdahulu yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini, kerangka pikir dan hipotesis yang 

merupakan dugaan awal dari hasil penelitian. 
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BAB III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat  Alat dan Model Analisis, Menguraikan 

tentang Uji Beda Dua Rata-rata, Jenis dan Sumber Data, 

definisi operasional variable. 

BAB IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANNYA 

 Dalam bab ini menguraikan secara detail tentang deskripsi 

objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil 

Pengujian Hipotesis. 

BAB V.  PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian yang 

dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 

adapun saran ditujukan kepada pihak yang berkepentingan 

terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya. 


