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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank berasal dari bahasa Italia BANCO yang artinya Bangku. Bank 

merupakan sektor penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Banyak 

orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau 

meminjam dana. Oleh karena itu, bank memainkan peranan penting dalam 

memelihara kepercayaan masyarakat. Dalam rangka memelihara 

kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah banyak mengeluarkan 

peraturan dalam bidang perbankan.  

Tugas utama bank adalah memberikan kredit, maka bank telah 

menentukan kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai pemberian kredit, 

meskipun ada perbedaannya antara bank satu dengan bank yang lainnya. 

Kredit yang diberikan oleh bank dapat berupa kredit jangka pendek, jangka 

menengah maupun jangka panjang. Tidak hanya memberikan kredit kepada 

pihak yang memerlukan dana tetapi kegiatan pokok bank juga menerima 

simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito 

berjangka. Disamping itu bank memiliki peranan penting untuk mendorong 

pertumbuhan suatu bangsa karena bank merupakan lembaga yang berfungsi 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan rakyat banyak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti 

dengan distribusi yang merata akan menyebabkan ketimpangan sosial. 



Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan juga tidaklah tepat karena akan 

menghambat dinamika ekonomi dan menyebabkan pembagian kemiskinan.  

Bank syariah sebagai satu alternatif jasa perbankan telah menjadi 

fenomena tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Eksistensinya telah 

memberikan nafas baru bagi dunia bisnis dinegeri ini, terutama dunia 

perbankan. Walau masih tergolong baru didunia perbankan, namun Bank 

Syariah mampu maju dan berkembang ditengah persaingan yang pelik. Hal 

itu terbukti dari statistik perkembangan volume usaha Bank Syariah menurut 

Bank Indonesia rata-rata sebesar 70% dari tahun ke tahun, sebuah angka 

yang besar dan menunjukkan kontinuitas perkembangan bank syariah yang 

menjanjikan.  

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus 

memberikan keyakinan pada masyarakat dalam menggunakan produk dan 

jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 

2008 diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, 

penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah yang merupakan bagian 

umum dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan 

keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional 

bank syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung 

unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.  

Dengan maraknya kehadiran bank dengan prinsip syariah, tentu saja 

memicu adanya persaingan antar bank. Keadaan tersebut tentu menuntut 

bank konvensional dan bank umum syariah untuk extra keras dalam 



meningkatkan kinerjanya. Tiap bank dituntut untuk meningkatkan 

pengelolaan banknya semaksimal dan seefisien mungkin. Salah satu sarana 

pengelolaan yang dapat digunakan adalah analisis laporan keuangan.  Untuk 

mengadakan interprestasi dan analisis laporan keuangan suatu bank 

memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan untuk 

menganalisis adalah rasio. Rasio merupakan alat yang digunakan dalam 

aritmatika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau 

lebih data keuangan. Dari rasio tersebutlah dapat diketahui kinerja bank yang 

disajikan dalam bentuk angka yang dapat dianalisis dan hasil analisis rasio 

itulah yang akan dijadikan sumber informasi dan pedoman prosedur kerja 

oleh pihak bank, serta menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak lain 

yang berkepentingan terhadap bank tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA 

KEUANGAN BANK KONVENSIONAL DENGAN BANK SYARIAH DI 

INDONESIA”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:  “Apakah terdapat 

perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah 

di Indonesia?” 

 

C. Batasan Masalah 



Keterbatasan dalam masalah ini adalah: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan tahunan bank konvensional dan bank syariah pada periode 

2003-2006. 

2.  Pemilihan sampel untuk Bank Konvesional yang dilakukan tidak 

secara random, tetapi dengan kriteria-kriteria tertentu (Purposive 

Sampling) yaitu dengan membatasi pada Bank Konvesional yang 

termasuk jajaran enam terbaik. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan tingkat 

kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah di Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi Masyarakat Perbankan 

Untuk mendapatkan bukti secara empirik mengenai tingkat kinerja 

keuangan bank konvensional dengan tingkat kinerja keuangan bank 

syariah pada umumnya. 

2.  Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan bank 

konvensional dan kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan 

rasio keuangan. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 



Dapat menjadikan penelitian ini bukti secara empirik tentang 

perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank 

syariah. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan 

lampiran- lampiran dan daftar pustaka. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini 

merupakan gambaran awal dari yang dilakukan peneliti. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan penjabaran dari kerangka teoritik dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari 

penjabaran bank, bank konvesional,  bank syariah, 

keunggulan dan kelemahan antara bank konvensional dengan 

bank syariah, laporan keuangan, kinerja keuangan, rasio 

keuangan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan uraian dari jenis penelitian, populasi dan 

sampel, teknik penelitian, data dan sumber data dan alat 

analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pelaksanakan dan analisis hasil penelitian. 

Didalam bab ini berisi hasil pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan peneliti atas permasalahan yang dikemukaan BAB 

I. 

BAB V PENUTUP 



Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan keterbatasan dalam penelitian serta saran-saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


