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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini masyarakat semakin paham dan jeli dalam 

menempatkan dana maupun dalam pembiayaan usahanya, karena hasil 

dalam sebuah usaha tidaklah sama antara perusahaan satu dengan 

perusahaan lainya maka masyarakat memilih bank syariah yang tidak 

menggunakan bunga sebagai balas jasa melainkan menggunakan sistem 

bagi hasil, sehingga nasabah tidak dibebani bunga yang sama setiap 

bulanya tetapi bagi hasil menurut jumlah penghasilan yang didapat 

perusahaan. Selain dari sisi balas jasa bank syariah juga memberikan 

fasilitas berbeda dengan bank konvensional, bank syariah cenderung lebih 

lengkap karena ada fungsi sosial yang tidak ditemukan pada bank 

konvensional. Bank syariah juga hanya melakukan investasi yang halal 

saja, tidak seperti bank konvensional yang dapat melakukan investasi halal 

dan haram. Hal ini sangat cocok untuk masyarakat indonesia yang 

mayoritas memeluk agama islam.  

Salah satu alasan masyarakat memilih bank syariah karena tahan 

terhadap krisis. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem 

ekonomi terbuka, oleh karena itu Indonesia tidak dapat terhindar dari 

krisis ekonomi global yang menimpa hampir seluruh negara di dunia yang 

dimulai pada semester kedua tahun 2008. Di sini bank syariah 

membuktikan performa lebih baik bahwa bank syariah dapat bertahan dari 
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krisis daripada bank konvensional. Hal ini disebabkan karena bank syariah 

tidak banyak bertransaksi dengan valuta asing, sehingga apabila kurs 

valuta asing naik-turun bank syariah tidak begitu terpengaruh jika 

dibandingkan dengan bank konvensional. Pembiayaan bank syariah 

sebagian besar disalurkan pada sektor riil dan hanya sedikit yang 

disalurkan ke dalam sektor kooperasi, sehingga krisis global tidak begitu 

dirasakan oleh bank syariah.  

Bank Umum Syariah terus mengalami banyak perkembangan baik 

dalam pertumbuhan aset maupun penambahan jumlah Bank Umum 

Syariah (BUS) dari tahun ke tahun. Dapat dilihat jaringan kantor bank 

umum syariah yang ada di Indonesia dalam Tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jaringan kantor Bank Umum syariah di Indonesia tahun 

2008-2014 

Kategori bank 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bank Umum Syariah        

Jumlah bank 5 6 11 11 11 11 12 

Jumlah kantor 581 711 1215 1745 1745 1998 2151 

Sumber : Bank, Statistik Perbankan Syariah 2014 (data diolah) 

Karena jumlah jaringan kantor bank syariah yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun dapat diartikan bahwa perkembangan 

industri perbankan syariah berkembang pesat. Untuk menjaga kualitas 

kinerja dan kesehatan perbankan syariah di Indonesia, pemerintah sebagai 

regulator mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 
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2008 tentang Perbankan Syariah. Landasan hukum ini dapat menjadi 

acuan bagi industri perbankan syariah dan mendorong agar pertumbuhan 

bank syariah di Indonesia depat berjalan dengan cepat. Lahirnya Undang-

Undang ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

Bank Syariah. Selain itu menurut Sangia (2012) kenaikan nilai saham dan 

jumlah dana pihak ke tiga juga merupakan indikator naiknya kepercayaan 

masyarakat terhadap bank syariah. Naiknya nilai saham pada bank yang 

bersangkutan di pasar sekunder dan meningkatnya jumlah dana pihak 

ketiga dapat terwujud apabila bank dapat menjaga tingkat profitabilitas 

agar tetap tinggi dan membagikan deviden dengan baik.  

Untuk menilai kinerja suatu bank perlu dilakukan analisis terhadap 

laporan keuangannya agar pihak ketiga dapat mengevaluasi kinerja bank 

untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan terhindar dari risiko yang 

tidak diinginkan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dengan 

tiga aspek, yaitu aspek solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. 

Rentabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas 

perusahaan dalam memperoleh laba. Dengan kata lain, rentabilitas 

merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Rentabilitas dalam dunia perbankan dapat dihitung 

dengan Return On Assets, Return on Asset, Groos Profit Margin (GPM). 

Solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang, baik utang jangka 

panjang maupun utang jangka pendek. Dalam dunia perbankan, rasio 
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solvabilitas sama dengan rasio permodalan, yang dapat dihitung dengan 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Primary Ratio, Capital Ratio.  

Likuiditas merupakan indikator yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajibanya (simpanan 

masyarakat) yang harus segera dipenuhi. Perusahaaan yang mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya dengan tepat waktu berarti dalam 

keadaan likuid. Dalam dunia perbnkan, rasio likuiditas dapat diketahui 

dengan Loan To Deposit Ratio (LDR), Quick ratio, Loan to Assets Ratio. 

Sementara effisiensi biaya (Cost of Efficiency) digunakan untuk 

mengukur effisiensi usaha yang dilakukan oleh bank, dengan menghitung 

cost of efficiency I dan cost of efficiency 2. Selain itu, analisis ratio juga 

membantu manajemen dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi pada 

perbankan berdasarkan suatu informasi laporan keuangan baik dengan 

perbandingan rasio-rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang 

pada internal perbankan maupun perbandingan rasio perbankan dengan 

perbankan yang lainnya atau dengan rata – rata industri pada saat titik 

yang sama atau  perbandingan eksternal. 

Dari latar belakang di atas memberikan motivasi untuk meneliti 

kembali dengan judul ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK 

MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH 

DI INDONESIA PERIODE 2012 -2014. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis dapat mengidentifikasi masalah- masalah yang akan menjadi 

pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2012- 2014 ditinjau dari tingkat likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan effisiensi biaya ? 

2. Bagaimana perkembangan kinerja keuangannya selama periode 2012-

2014 ditinjau dari tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan 

effisiensi biaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris 

kemampuan rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2012-2014 ditinjau dari tingkat likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan effisiensi biaya. 

2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan 

periode 2012-2014 ditinjau dari tingkat likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan effisiensi biaya. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti  

Sebagai gambaran adanya pengaruh kemampuan rasio keuangan 

dalam manilai kinerja perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2012-2014. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini berharap dapat memberikan motivasi perusahaan untuk 

lebih dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan bank, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

3. Bagi investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan investor dapat 

mempergunakan informasi rentabilitas, solvabilitas, likuiditas dan 

effisiensi secara lebih cermat di dalam membuat keputusan investasi 

yang optimal. 

4. Bagi universitas 

Sebagai masukan guna untuk meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikan, termasuk yang ada didalamnya. Dan menambah referensi 

bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian pustaka atau teori-

teori yang mendasari, memperkuat dan membantu penulis 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. 

Teori-teori atau kajian pustaka tersebut juga dikaitkan 

dengan penelitian terdahulu untuk merumuskan hipotesis 

yang menjadi penelitian tersebut. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang dijadikan 

penelitian yaitu terdiri dari populasi, sampel, jenis data, 

sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian 

dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari analisis 

data yang diukur mengunakan rasio keuangan serta 

pembahasan hasil analisis 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut, keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran 

untuk penelitian ini agar menjadi yang lebih baik.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


