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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan krisis multidimensi yang menimpa Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1997 yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi termasuk pada 

sektor perbankan. Krisis moneter yang terus menerus mengakibatkan krisis 

kepercayaan, akibatnya banyak bank dilanda penyakit yang sama. Hal ini 

menyebabkan banyak bank yang lumpuh karena dihantam kredit macet. 

Akhirnya pemeritah dengan rekomendasi IMF melakukan langkah- langkah 

penyehatan perbankan nasional, salah satu kebijakan tersebut adalah melikuidasi 

16 bank yang bermasalah.  

Ditambah lagi dengan terjadinya krisis keuangan yang terjadi di negara 

ekonomi kapitalis Amerika Serikat sekitar awal Oktober 2008 yang juga 

berimbas ke sektor ekonomi  di Indonesia, antara lain pada sektor pasar modal 

yang ditandai dengan Bursa Efek Indonesia yang terpaksa disuspend jam 11.06 

pada 8 Oktober 2008 dan valas yang ditandai dengan melemahnya rupiah hingga 

menyentuh level Rp.12.000 per US$, serta sektor perbankan yang kesulitan 

likuiditas dan/atau masalah solvabilitasnya. Sehingga untuk mencegah kondisi  

kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi ancaman krisis 
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keuangan global yang dapat membahayakan statibilitas sistem keuangan dan 

perekonomian nasional, Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 4 tahun 2008 

tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan ( JPSK ) yang mulai berlaku pada 15 

Okotober 2008. 

Dari kejadian-kejadian tersebut maka jelas terlihat begitu banyak 

kelemahan dari sistem ekonomi yang selama ini diagung-agungkan oleh para 

kaum kapitalis. Ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif  dari sistem ekonomi 

konvensional mencoba menawarkan konsep yang berbeda. Salah satunya di 

bidang perbankan, yaitu bank syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan 

bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip 

dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan 

menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, 

bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua 

pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul 

sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. 

Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional 

karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi 

juga oleh pengelola modal. Hal ini berbeda dengan praktik bank konvensional 

yang menggunakan sistem bunga mengakibatkan investasi tidak sehat 

menimbulkan kredit macet akhirnya memperparah perekonomian di Indonesia. 

Dalam Seminar Restrukturisasi Perbankan di Jakarta pada tahun 1998 

disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, antara lain: 

a. Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan. 
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b. Dampak likuidasi bank-bank 1 November 1997 yang mengakibatkan 

turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, 

sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran. 

c. Semakin turunnya permodalan bank-bank. 

d. Banyak bank-bank tidak mampu memenuhi kewajibannya karena 

menurunnya nilai tukar rupiah. 

e. Manajemen tidak profesional. 

Bank Syariah sebagai salah satu alternatif jasa perbankan telah menjadi 

suatu fenomena tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Eksistensinya telah 

memberikan nafas baru bagi dunia bisnis di negeri ini, terutama dunia perbankan. 

Terbukti dengan hasil pengumuman BPPN 13 Maret 1999, Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) yang merupakan satu-satunya bank syariah pada saat itu 

dikategorikan sebagai bank operasi tanpa rekapitalisasi bersama 72 bank lainnya. 

Kategori tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia termasuk bank 

sehat dengan berpredikat A. Selain itu dari statistik perkembangan volume usaha 

bank syariah menurut Bank Indonesia rata-rata 70 % dari tahun ke tahun, sebuah 

angka yang besar dan menunjukkan kontinuitas perkembangan bank syariah yang 

menjanjikan.    

Dengan maraknya kehadiran bank dengan prinsip syariah, tentu saja 

memicu adanya persaingan antar bank. Ironisnya, bagi bank umum syariah, 

persaingan tidak hanya dengan bank konvensional saja, tetapi juga dengan bank 

konvensional yang mempunyai unit syariah serta bank lainnya.  
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Keadaan tersebut tentu menuntut bank umum syariah untuk ekstra keras 

dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam dunia perbankan memang sangat penting 

untuk mengetahui keadaan kinerja keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan di segala aspek. Penilaian tingkat kinerja keuangan juga 

berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai 

keamanan dalam menyimpan uang. Penilaian terhadap kinerja suatu bank 

merupakan penilaian terhadap suatu bank dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam kondisi seperti itu, tiap bank yang ada dituntut untuk meningkatkan 

pengelolaan banknya semaksimal dan seefisien mungkin. Salah satu sarana 

pengelolaan yang dapat digunakan adalah analisis laporan keuangan. Untuk 

mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan, suatu bank memerlukan 

adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam menganalisis 

adalah rasio. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam aritmatika yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih data keuangan. 

Dari rasio tersebutlah dapat diketahui kinerja bank 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. 

Foster (1986) menyatakan empat hal yang mendorong analisis laporan 

keuangan dilakukan dengan model rasio keuangan yaitu: 

1. Untuk mengendalikan pengaruh perbedaan besaran antar perusahaan 

atau antar waktu. 
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2. Untuk membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistik yang 

digunakan. 

3. Untuk menginvestigasi teori yang terkait dengan rasio keuangan. 

4. Untuk mengkaji hubungan empirik antara rasio keuangan dan estimasi 

atau prediksi tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio keuangan untuk menilai 

kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada laporan keuangan, dan lebih 

dititik beratkan pada laporan keuangan. Pada dasarnya standar yang digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan suatu perbankan adalah rasio CAMELS 

(Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk) 

yang diambil dari surat edaran Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia 

No. 6/10/PBI/2004. Secara internasioanal BIS ( Bank for International 

Settlement) menerapkan CAMEL sebagai standar ukuran kinerja perbankan yang 

telah menjadi acuan hampir di seluruh negara. Namun dalam penelitian ini 

pengaukuran rasio yang digunakan adalah rasio CAEL, yaitu Capital, Asset, 

Earning, dan Liquidity. Hal ini mengingat aspek manajemen merupakan aspek 

yang penilaiannya berdasarkan pada kualitatif tidak pada nilai kuantitatif, 

sehingga penerapan manajemen hanya digunakan sebagai faktor pendukung hasil 

penilaian kuantitatif.   

Berdasar pada pertimbangan tersebut maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 

KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH (TAHUN 2004-2007)”.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, analisis rasio digunakan untuk melihat 

keadaan keuangan perbankan syariah. Dalam hal ini, Rasio CAEL ( Capital, 

Asset, Earning, dan Liquidity ) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perbankan syariah. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan 

kinerja keuangan bank syariah tahun 2004-2007 berdasarkan rasio Capital, Asset, 

Earning, dan Liquidity  perbankan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perkembangan kinerja keuangan bank syariah tahun 2004-2007 

berdasarkan rasio Capital, Asset, Earning, dan Liquidity  perbankan. 

 

D. Manfaat Peneletian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai dunia perbankan serta memberikan informasi tentang kinerja 

keuangan perbankan syariah ( tahun 2004-2007 ). 

2. Penulis 

 Memperluas pengetahuan penulis tentang akuntansi syariah khususnya dalam 

konteks keberadaanya dalam lembaga perbankan syariah di Indonesia dan 
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dapat memberi tambahan pengalaman tentang aplikasi dari ilmu yang telah 

dipelajari selama kuliah. 

3. Bank Syariah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan untuk menyusun strategi manajemen bagi perbankan syariah 

dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangannya. 

4. Bagi Pemilik Dana Investasi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan dalam menanamkan investasinya pada bank yang bersangkutan. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Pada skripsi ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima 

bab, secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan dan dijelaskan secara 

rinci yang ditambah dengan lampiran dan daftar pustaka. 

Dalam bab I ini berisi tentang pendahuluan dimana akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II menjelaskan tinjauan pustaka, dalam bab ini merupakan 

penjabaran dari kerangka teoritik yang terdiri dari pengertian bank umum, 

pengertian bank syariah, karakteristik bank syariah, produk bank syariah,  

penyajian laporan keuangan bank syariah, tujuan laporan keuangan bank syariah, 

analisis rasio  keuangan bank, penilaian kinerja keuangan bank, tinjauan 
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penelitian terdahulu dan hal-hal lain yang dapat memaparkan berbagai bahan 

acuan yang dapat digunakan dalam penelitian, serta tinjauan penelitian terdahulu. 

Bab III membahas metode penelitian yang menguraikan hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian jenis penelitian, populasi, sampel, penentuan sampel, 

data dan sumber data, teknik pengambilan sampel, metode analisis data, dan alat 

analisis data. 

Bab IV menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan. Bab ini 

merupakan pelaksanaan dan analisis hasil penelitian yaitu berisi tentang hasil 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti atas permasalahan yang 

dikemukakan pada Bab I, seperti perhitungan CAEL serta hasil analisis data dari 

masing-masing periode. 

Bab V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian serta 

keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. 

 

 

 

 


