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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perbankan 

1. Pengertian Bank dan Perbankan 

 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang 

memberikan pengertian atau definisi tentang Bank. 

 Menurut Hasibuan (2008: 7) mendefinisikan bahwa bank adalah 

dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

 Secara sederhana bank menurut Kasmir (2008: 11) adalah lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga 

keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan 

dimana kegiatannya adalah hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana atau kedua-duanya. 

 Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, 
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bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masayarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :  

a.  Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan 

uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan 

kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh 

bunga dari hasil simpanannya.  

b.  Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank 

memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan 

permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang 

diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan 

nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu 

menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.  

c.  Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang 

(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota 

(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota 

dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank 

garansi, bank notes, travelers cheque dan jasa lainnya.  
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2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan 

 Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam 

pembangunan ekonomi seuatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga 

keuangan bank mempunyai fungsi, asas, dan tujuan yang sangat 

mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut adalah 

fungsi, asas, dan tujuan Menurut Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan dinyatakan bahwa : 

Asas   :  Perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan meng-

gunakan prinsip kehati-hatian 

Fungsi :  Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan 

penyalur dana masyarakat 

Tujuan :  Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan rakyat banyak. 

 

3. Prinsip Bank 

 Menurut Lukman (2003: 9), pada dasarnya terdapat tiga prinsip 

yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu : 

a. Likuiditas adalah prinsip dimana bank harus dapat memenuhi 

kewajibannya. 

b. Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang solvable adalah 

bank yang manpu manjamin seluruh hutangnya. 

c. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 
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4. Jenis Bank 

 Menurut Lukman (2003: 16), jenis perbankan dibedakan menjadi 4 

(empat), yaitu : 

a.  Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi : 

1)  Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2)  Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syari’ah, tetapi tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

b.  Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi : 

1)   Bank Milik Negara (BUMN) 

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki 

oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank 

dimiliki oleh pemerintah. 

2)   Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) 

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah. 

3)   Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. 
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4)   Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya 

dimiliki oleh Swasta Nasional, akte pendiriannya didirikan oleh 

swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula. 

5)   Bank Milik Asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada di Luar Negeri baik milik 

swasta asing atau pemerintah asing. 

6)   Bank Milik Campuran 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional. 

c.  Dilihat dari segi status, dibagi menjadi: 

1)  Bank Devisa 

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

2) Bank Non Devisa 

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi 

sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi. 

d)  Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi : 

1)  Bank Konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada 

nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga, sebagai harga 

untuk produk simpanan demikian juga dengan produk 

pinjamannya. 
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2)  Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan 

prinsip syari’ah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah),prinsip penyertaan modal (musyarokah), prinsip jual 

beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), 

pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau 

barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa (ijarah 

wa igtina). 

5. Sumber Dana Bank 

 Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva 

lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Kasmir 

(2008 : 63), menyatakan jenis sumber dana bank dibagi menjadi : 

a.  Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang 

saham pada saat bank itu sendiri. 

2) Cadangan-cadangan 

Sebagaian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal 

dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutupi timbulnya 

resiko dikemudian hari. 

`3) Laba yang ditahan 

Laba yang mestinya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi 

mereka sendiri yang memutuskan untuk tidak dibagikan dan 

dimasukkan kembali dalam modal kerja. 
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b.  Dana yang berasal dari masyarakat luas 

1)  Simpana giro 

Simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran 

lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

2)  Simpanan Tabungan 

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

3) Simpanan deposito 

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga 

dengan pihak bank yang bersangkutan. 

4) Jasa perbankan lainnya 

Meliputi kiriman uang transfer, kliring, inkasa, safe deposit box, 

bank card, cek wisata dan lain sebagainya. 

c.  Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia 

Bantuan dana dari Bank Indonesia untuk membiayai masyarakat 

yang tergolong prioritas, seperti kredit investasi pada sektor 

pertanian, perhubungan, industri penunjang sektor pertanian, 

tekstil, ekspor nonmigas, dan lain sebagainya. 

2) Perjanjian antar bank 

Pinjaman harian antar bank yang dilakukan apabila ada kebutuhan 

mendesak yang diperlukan oleh bank. Jangka waktu call money 

biasanya hanya beberapa hari atau satu bulan saja. 
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3) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri  

Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri 

Pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah 

panjang. Realisasi dari pinjaman ini harus melalui Bank Indonesia 

dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral 

ikut mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga 

stabilitas bank yang bersangkutan. 

4) Surat berharga pasar uang 

Biasanya merupakan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank 

yang tidak berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi berbentuk surat 

berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. 

 

B. Bank Konvensional 

1. Pengertian  

 Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian 

bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, 

yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Dimana penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya 

memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah 

imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. 

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip 
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konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada 

penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. 

 Keuntungan dari selisih bunga di bank dikenal dengan istilah 

spread based. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, 

dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka 

istilah ini dikenal dengan nama negatif spread. 

2. Kegiatan dalam bank Konvensional 

 Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia 

dewasa ini adalah (Booklet Perbankan Indonesia, Vol 4, Maret 2007): 

a.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b.  Memberikan kredit; 

c.  Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

d.  Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1)  Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud; 

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 



18 

 

5) Obligasi; 

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka 

8) waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

e.  Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

f.  Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

g)  Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

h.  Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

i.  Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; 

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat; 

l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh BI; 

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh BI; 

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 

di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; 

p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementaran untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syari’ah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan  

q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana 

pensiun yang berlaku. 

C. Bank Syari’ah 

1. Pengertian Bank Syari’ah 

 Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU 

perbankan maka munculah bank-bank syari’ah umum dan Bank umum 

yang membuka unit usaha syari’ah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat 

Indonesia (BMI), sebagai Bank syari’ah yang pertama pada tahun 1992, 

data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini 

perbankan syari’ah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri 

atas 3 Bank Umum Syari’ah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank 

syari’ah Mandiri, 23 Unit Usaha Syari’ah (UUS), dan 106 Bank 
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Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS), sedangkan asset kelolaan perbankan 

syari’ah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliyun. 

Perkembangan Bank umum syari’ah dan Bank konvensional yang 

membuka cabang syari’ah juga didukung dengan tetap bertahannya Bank 

syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada 

tahun 1998. 

 Bank Islam atau selanjutnya disebut sebagai bank syari’ah, adalah 

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam 

atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW atau dengan kata lain 

bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat 

Islam. 

 Menurut Muhammad (2005: 1) Bank Syariah adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadits Nadi Saw. 

 Menurut Sumitro (2002: 5),  Bank Syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit/pembiayaan dan jasa-

jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peng-

operasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam “. Maka 
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berdasarkan hal tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara 

beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami, yakni  

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Muamalat 

di sini memiliki makna yaitu ketentuan-ketentuan yang menganut 

hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun 

perorangan dengan masyarakat. 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyelaurkannya kembali dengan 

menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam 

yang telah diatur dalam Al’Quran dan Hadist. Lembaga dan instrumen 

keuangan Islam tidak cukup sekedar mengandalkan fanatisme emosional 

umat Muslim belaka, tetapi harus ditunjukkan dengan kinerja kerja yang 

profesional dan memberikan manfaat bagi seluruhnya.           

 

2. Asas dan Tujuan Bank Syari’ah 

 Berdasarkan asas operasional bank syari’ah berdasarakan pasal 2 

UU No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syari’ah dalam 

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah, demokrasi 

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan bank 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

 Menurut Hidayat (2008: 38), sebagai suatu sistem keuangan yang 

berdasarkan syariat Islam, maka menurutnya, arah dan tujuan didirikannya 
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keuangan Islam mestilah untuk mewujudkan tujuan syari’ah (maqasid al-

syari’ah). Secara umum, tujuan syari’ah dikategorikan kepada pendidikan 

(tarbiyah), keadilan (adalah), dan kesejahteraan umat (maslahatul 

ammah). Berikut adalah tujuan dari bank syari’ah menurut Warkum 

Sumintro (dalam Hidayat, 2008: 38): 

a.  Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara 

Islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar 

terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan 

lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha 

tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak 

negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang 

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya 

kemandirian usaha. 

d. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang 

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya 

kemandirian usaha. 
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e.  Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank 

syari’ah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan 

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara 

lembaga keuangan. 

 

3. Fungsi Bank Syari’ah 

 Beberapa literatur perbankan syari’ah, bank syari’ah dengan 

beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki 

setidaknya empat fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Manajer investasi 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank 

syari’ah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini bank 

syari’ah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana 

(shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada 

penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat 

menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank 

syari’ah dan pemilik dana. 

b. Fungsi investor 

Dalam penyaluran dana, bank syari’ah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang yang 

dilakukan pada sektor-sektor yang produtif dengan resiko yang minim 

dan tidak melanggar ketentuan bank syari’ah. Selain itu, dalam 

menginvestasikan dana bank syari’ah harus menggunakan alat 

investasi yang sesuai dengan syari’ah. 
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c. Fungsi sosial 

Fungsi sosial bank syari’ah merupakan sesuatu yang melekat pada 

bank syari’ah. 

d. Fungsi jasa keuangan 

Fungsi jaasa keuangan yang dijalankan oleh bank syari’ah tidaklah 

berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanaan 

kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of credit, letter of 

guarantee, dan lain sebagainya. 

4. Prinsip Dasar Perbankan Syari’ah 

 Batasan-batasan bank syari’ah yang harus menjalankan 

kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syari’ah 

harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan 

dengan yariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai 

berikut : 

a.  Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah) 

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke 

pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi’i Antonio, 

2001: 38). Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu: 

1) Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) 

2) Wadiah yad adh-dhamanah (Guarantee Depositor) 

b. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

1) Al-Murabahah 
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2) Al-Musharakah 

c. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah) 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual 

beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang 

dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan 

pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang 

tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah 

keuntungan (margin). 

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah) 

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak 

kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: 

1) Ijarah, sewa murni. 

2) Ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan 

beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang 

pada akhir masa sewa. 

e. Prinsip Jasa (Fee-Based Service) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan 

bank. 

5. Kegiatan Bank Syari’ah 

 Berikut adalah kegiatan bank syri’ah (Booklet Perbankan Indonesia, 

Vol 4, Maret 2007): 
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a.  Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan investasi, antara lain : 

1) Giro berdasarkan pinsip wadiah; 

2) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah; 

3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. 

b.   Menyalurkan dana melalui: 

1)  Prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi : 

a) murabahah; 

b) istishna; 

c) salam; 

2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain : 

a) mudharabah; 

b) musyarakah; 

3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain : 

a) ijarah; 

b) ijarah muntahiya bittamlik; 

4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh 

5) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad 

antara lain : 

a) wakalah; 

b) hawalah; 

c) kafalah; 

d) rahn. 
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c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

(underlying transaction) berdasarkan Prinsip Syari’ah; 

d. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syari’ah yang diterbitkan 

oleh Pemerintah dan/atau BI; 

e. Menerbitkan surat berharga berdasarkan Prinsip Syari’ah; 

f. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah 

berdasarkan Prinsip Syari’ah; 

g. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan 

dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga 

berdasarkan Prinsip Syari’ah; 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat 

berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah; 

i. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk 

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip 

wakalah; 

j. Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan Prinsip 

Syari’ah; 

k.  Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan Prinsip Syari’ah; 

l. Melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan 

Prinsip Syari’ah; 

m. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah; 
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n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang 

disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional. 

o. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf; 

p. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 

dibidang keuangan berdasarkan Prinsip Syari’ah seperti sewa guna 

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring 

penyelesaian dan penyimpanan; 

q. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan Prinsip 

Syari’ah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat 

harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 

r. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

berdasarkan Prinsip Syari’ah sesuai ketentuan dalam perundang-

undangan dana pensiun yang berlaku. 

s. Bank Syari'ah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak 

sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, 

shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai Syari’ah atas 

nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. 

 

D. Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi 

yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu 

melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara 
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efesien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan 

analisis terhadap terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan 

keuangan. Untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya 

berfokus pada laporan keuangan disamping data-data non keuangan lain yang 

bersifat sabagai penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi 

kapasitas perusahaan dalam manghasilkan arus kas dari sumber dana yang 

ada. 

 Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan 

individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu 

untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa 

dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan memper-

timbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif (Sucipto, 2003: 19). 

 Zarkasyi (2008: 26) bahwa : “Kinerja keuangan merupakan sesuatu 

yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu 

pada standar yang ditetapkan.”  Gitosudarmo dan Basri (2002: 12) 

berpendapat bahwa : ”Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan 

pada suatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri 

dari laba rugi dan neraca.”  

 Definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba, menunjukkan bahwa laporan 

rugi laba menggambarkan suatu aktivitas dalam satu tahun sedangkan untuk 

neraca menggambarkan keadaan pada suatu saat akhir tahun tersebut atas 

perubahan kejadian dari tahun sebelumnya. 

 Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan 

perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi dan 
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karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Mulyadi, 2005: 62). Pengukuran kinerja menurut Hongren 

(2003: 114) mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen 

dibandingkan dengan goal atau sasaran perusahaan. Dengan kata lain, 

pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk mengendalikan 

bisnisnya. 

 Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang 

dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca, rugi-laba, arus 

kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu 

gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan 

tentang laba dan deviden dimasa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut 

(Weston dan Brigham, 2006: 164). 

 Melalui laporan tersebutlah stakeholders dapat mengetahui kondisi 

suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dengan demikian pengukuran 

kinerja keuangan dari laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur 

pertumbuhan kekayaan pemegang saham. 

 

E. Pengertian dan Jenis-jenis Rasio Keuangan 

 Saat ini orang akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan 

untuk menempatkan dananya di suatu bank. Perilaku masyarakat yang seperti 

ini timbul karena berdasarkan pengalaman masa kelabu perbankan nasional di 

tahun 1998 hingga awal tahun 2000-an, yang pada periode itu banyak bank 

yang dibekukan kegiatan usahanya karena tidak dapat memenuhi ketentuan 
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CAR dan sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan rambu-rambu bagi bank 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Akibat pembekuan kegiatan usaha 

bank-bank tersebut, nasabah bank banyak yang mengalami kesulitan dalam 

mencairkan dana yang mereka tempatkan pada bank- bank yang terkena 

sanksi Bank Indonesia tersebut.  

 Semula nasabah mengharapkan akan memperoleh keuntungan dari 

tingkat bunga yang tinggi yang ditawarkan bank-bank tersebut, tetapi 

kenyataannya yang terjadi adalah para nasabah bank justru menderita kerugian 

ganda, yaitu tidak memperoleh bunga sebagaimana diharapkan dan kesulitan 

mencairkan dananya. Oleh karena itu, agar kita tidak salah dalam 

menempatkan dana di bank, maka menurut Boy Loen dan Sonny Ericson 

(2008: 7) perlu mengetahui kinerja bank tersebut, dan untuk mengetahui 

kinerja suatu bank, umumnya alat yang digunakan adalah dengan melakukan 

analisa ratio kinerja bank, yaitu dengan melakukan analisis rasio likuiditas, 

rentabilitas dan solvabilitas.  

 Rasio keuangan dapat disajikan dalam dua cara yaitu : 1) Untuk 

membuat perbandingan keadaan keuangan pada saat yang berbeda, dan 2) 

Untuk membuat perbandingan keadaan keuangan dengan perusahaan lain. 

Analisis rasio merupakan alat analisis yang berguna apabila dibandingkan 

dengan rasio standar yang lazim digunakan. Yang pertama adalah rasio yang 

sama dari laporan keuangan tahun-tahun yang lampau. Yang kedua adalah 

rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan 

perusahaan yang dianalisis.  
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 Pengertian rasio keuangan dikemukakan oleh Harahap (2007: 63) 

mengemukakan bahwa Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Rasio menurut 

Syafruddin (2003: 48) bahwa Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam 

artian relatif maupuan absolut untuk menjelaskan hubungan-hubungan tertentu 

antara faktor yang satu dengan faktor yang lain dari suatu laporan keuangan.  

 Mulyono (2004: 104) berpendapat bahwa tehnik-tehnik perhitungan 

yang digunakan dalam analisis laporan bank, dengan maksud untuk 

mengetahui hubungan timbal balik yang ada antara bank assets, bank 

liabilities dan bank capital yang selanjutnya untuk mengetahui tingkat 

likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas dari suatu bank. Untuk lebih jelasnya 

rasio-rasio tersebut yang digunakan dalam perbankan akan diuraikan sebagai 

berikut :  

1.  Rasio Likuiditas  

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat 

memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua 

deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukannya 

tanpa terjadi penangguhan.  

2.  Rasio Solvabilitas  

Analisa solvabilitas bank atau secara teknis disebut juga Analysis of Bank 

Capital ini akan membahas secara bertahap tentang fungsi dari Bank 

Capital, cara pengukuran kebutuhan modal dan cara perhitungan ratio dari 
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solvabilitas suatu bank, yang dikutip dari Muljono (2004: 47) sebagai 

berikut :  

a.  Primary Ratio adalah untuk mengukur sampai sejauh mana penurunan 

yang terjadi dalam total assets yang masih dapat ditutup oleh Equity 

Capital yang tersedia, hingga ratio ini akan berguna untuk memberikan 

indikasi untuk mengukur apakah permodalan yang ada telah memadai.  

b.  Capital Risk untuk mengukur kemampuan permodalan dan cadangan 

peng-hapusan dalam menunjang perkreditan terutama kemungkinan 

resiko yang terjadi karena tidak dikembalikannya kredit tersebut serta 

gagalnya penagihan bunga.  

c.  Capital Adequacy Ratio (CAR), ratio ini maksud dan pemakaiannya 

sama dengan rumus capital ratio, namun ada perbedaannya yang lebih 

diperluas dengan investasi pada surat-surat berharga. Yaitu akan 

menunjukkan kemampuan permodalan untuk menutup kemungkinan 

kerugian atau kredit yang diberikan beserta kerugian pada investasi 

surat-surat berharga.  

d.  Deposit Risk Ratio adalah mengukur kemungkinan bank tidak mampu 

membayar kembali dana yang disimpan para deposannya, yang harus 

dijamin pembayarannya oleh Capital Bank yang bersangkutan.  

3.  Rasio Efisiensi Usaha  

 Dengan ratio aktivitas, dapat diukur tingkat kegiatan suatu 

perusahaan apakah efisiensi atau tidak. Ukuran yang sering digunakan 

dalam mengukur aktivitas adalah :  
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a.  Leverage Multiplier Ratio adalah mengukur kemampuan dana atau 

modal yang diinvestasikan untuk memperoleh revenue  

b.  Asset Utilization Ratio adalah mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh pendapatan.  

c.  Earning asset to equity ratio adalah mengukur perbandingan antara 

earning asset dengan modal bank.  

4.  Rasio Rentabilitas  

  Ratio rentabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dengan sejumlah modal tertentu, dengan 

menggunakan beberapa ratio keuangan, antara lain :  

a.  Gross profit margin yaitu mengukur laba bruto per rupiah penjualan.  

b.  Net profit margin yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

yang bersangkutan dalam menghasilkan Net Income dari kegiatan 

operasi pokok bagi bank yang bersangkutan.  

c.  Gross Yield on Total Asset yaitu mengukur laba operasi sebelum bunga 

dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan.  

d.  Net income on total asset, adalah kemampuan bank dalam mengelolah 

assetnya.  

e.  Rate of return on loan yaitu kemampuan perkreditan dalam 

menghasilkan pendapatan.  

f.  Interest margin on earning asset adalah kemampuan earning asset 

menghasilkan pendapatan.  

 Adapun bentuk pokok dari pada ratio keuangan ada enam yaitu :  
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a.  Ratio likuiditas (Liquiditas Ratio) yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  

b.  Ratio solvabilitas (Leverage Ratio) mengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai dengan hutang.  

c.  Ratio aktivitas/perputaran (Activity Ratio) mengukur tingkat efektivitas 

pemanfaatan sumberdaya perusahaan.  

d.  Ratio rentabilitas (Rentability Ratio) kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dengan pendapatan yang diterima  

e.  Ratio pertumbuhan (Grow Ratio) menggambarkan kemampuan 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah 

pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.  

f.  Ratio penjualan memberikan ukuran kemampuan manajemen untuk 

memperoleh laba. 

 

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Rubitoh (2003), melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja 

keuangan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dengan enam 

bank konvensional selama 1997-2001. Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian itu adalah RORA (profitabilitas), CAR (rasio kecukupan 

modal), LDR (rasio penyaluran terhadap dana pihak ketiga), FBI, NNRF, 

hasil kredit, dan produktifitas karyawan. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah lebih 

baik, walaupun ada juga kinerja bank syariah dibawah bank konvensional. 
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Bahkan perkembangan bank syariah mencapai 53 persen, sedang bank 

konvensional hanya lima persen. 

2. Umar Hamdhan (2006), penelitian tentang ”Analisis Komparatif Resiko 

Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR 

Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

tingkat resiko bisnis BPR konvensional dan BPR syariah. Analisis yang 

digunakan dengan analisis-analisis rasio keuangan dan analisis 

diskriminan keuangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa  : (1) Secara 

umum rasio-rasio likuiditas BPR Syariah “F” relatif lebih baik dibanding 

BPR Konvensional “S”. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy 

Ratio/CAR) kedua BPR ketentuan minimum BI (8%). CAR pada BPR 

Konvensional “S” tahun 2003 sebesar 23,95% dan BPR Syariah “F” 

sebesar 37,92%, angka tersebut ternyata rasio solvabilitas BPR Syariah 

relatif lebih baik dibandingkan dengan rasio solvabilitas BPR 

Konvensional “S. Laba bersih terhadap pendapat operasi (NPM) cukup 

baik, di mana pada BPR Konvensional sebesar 39,73% dan pada BPR 

Syariah sebesar 35,37% pada tahun 2003.. Perbandingan tingkat resiko 

keuangan berdasarkan hasil analisis diskriminan (Z-score) menunjukkan 

kedua BPR berada pada posisi “gray”. Namun nilai Z BPR Syariah “F” 

relatif lebih tinggi dibanding BPR Konvensional “S”, yang berarti resiko 

BPR “F” relatif lebih rendah dibanding BPR Konvensional “S”. 

3. Ari Kuncara Widagdo, dan Siti Rochmah Ika (2008) tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan bank syari’ah pada 

periode sebelum fatwa berbeda dari yang pada periode setelah fatwa. 

Untuk menguji perbedaan kinerja bank, studi ini digunakan perbandingan 
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antar-temporal dan pendekatan antar bank. Dalam mengevaluasi kinerja 

bank, penelitian ini menggunakan rasio akuntansi yaitu rasio profitabilitas 

(ROA, ROE, PER, ROD), rasio likuiditas (CDR, CR, CAR), rasiko dan 

rasio solvabilitas (DER, DTAR, EM, LDR), dan efisiensi rasio (AU, OE). 

Data yang digunakan data sekunder dari 2 bank syariah dan 8 bank 

konvensional. hasil pengujian menunjukkan Tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara bank syari’ah dan bank konvensional baik sebelum 

maupun sesudah fatwa. 

4. Abustan (2009), penelitian tentang : ”Analisa perbandingan kinerja 

keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional”. Informasi 

yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah berdasarkan Laporan 

Publikasi Keuangan Bank Selama periode Juni 2002-Maret 2008 dengan 

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari 

CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Berdasarkan dari kriteria 

sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, 

yaitu 2 Bank umum syariah yang diwakili oleh Bank Muamalat dan Bank 

Syariah Mandiri dan 6 Bank umum konvensional yang diwakili oleh Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Mizuho Indonesia, BPD Sumatera 

Utara, BPD Kalimantan Timur, BPD DKI Jakarta dan BPD Daerah Aceh. 

Hasil dari analisa diketahui bahwa selama periode Juni 2002-Maret 2008 

secara keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja (CAR, NPL, ROA, 

ROE, BOPO, dan LDR) lebih baik dibanding dengan perbankan 

konvensional. Terlihat juga bahwa t hitung untuk 50 “Kinerja” dengan 

Equal variance assumed adalah 3.718, dengan probabilitas 0.000. Oleh 

karena 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak atau dapat dikatakan bahwa secara 
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keseluruhan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional 

terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu perbankan syariah 

menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. 

5. Ari Setyaningsih, Setyaningsih Sri Utami (2013), yang meneliti tentang 

”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan 

Perbankan Konvensional”,  Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap 

PT Bank Syariah Muamalat Tbk dan PT Bank BRI Tbk yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, analisis menggunakan analisis rasio 

keuangan CAR , NPL , ROA , BOPO dan LDR. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa rasio CAR di PT Bank BRI Tbk terlihat lebih baik 

daripada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, Rasio NPL pada PT 

Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk lebih baik dari PT Bank BRI Tbk . 

Rasio ROA pada PT Bank BRI Tbk terlihat lebih baik daripada PT Bank 

Syariah Muamalat Indonesia Tbk . Rasio BOPO di PT Bank BRI Tbk 

lebih baik dari PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk . Rasio 

likuiditas pada PT Bank BRI Tbk lebih baik daripada kinerja keuangan 

dibandingkan dengan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 Indonesia merupakan negara small open economy sehingga imbas dari 

krisis finansial global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam 

negeri, ditambah dengan persaingan antar perbankan yaitu perbankan 



39 

 

konvensional dan perbankan syari’ah. Dibutuhkan laporan kinerja keuangan, 

dimana dalam laporan tersebut dapat membantu stakeholder dalam 

pengembilan keputusan dan menilai sebuah kinerja suatu bank. 

 Analisis CAMEL merupakan alat analisis yang digunakan oleh bank 

Indonesia dalam menilai kinerja suatu bank (sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia No. 6/10/PBI/2004) yang mengantikan sistem sebelumnya yaitu 

CAMEL (Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP, tanggal  

Mei 1993). Analisis CAMEL terdiri dari 5 aspek yaitu: Capital, Assets, 

Management, Earnings, dan Liquidity. Seiring berjalannya waktu dan 

perubahan di bidang perbankan, pemerintah menciptakan metode baru untuk 

menilai kesehatan bank. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam 

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan 

petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang 

mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) 

Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based 

Bank Rating/RBRR) baik secara individual namun secara konsolidasi. 

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMELS mencakup faktor-

faktor Capital (permodalan), Asset (kualitas aset), Management (manajemen), 

Earning (rentabilitas), Liquidity (likuiditas), dan Sensitivity to Market Risk 

(penilaian terhadap risiko pasar). Penilaian terhadap faktor-faktor tesebut 

dilakukan secara kuantitatif dengan memperhatikan unsur judgement yang 

didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta 
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faktor-faktor lainnya. Metode CAMELS merupakan pengembangan dari 

metode CAMEL, perbedaan kedua metode tersebut adalah adanya penilaian 

sensitivitas terhadap risiko pasar di dalam metode CAMELS.  

   Oleh sebab itu upaya untuk mengetahui perbandingan kinerja 

keuangan bank syari’ah dan bank konvensional peneliti menggunakan PT 

Bank syari’ah Mandiri sebagai bank syariah dan PT. Bank Niaga,sebagai bank 

konvensional, untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan analisis rasio 

CAMELS.  Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk 

menilai tingkat kesehatan bank, CAMELS tidak sekedar mengukur tingkat 

kesehatan bank, tetapi juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun 

peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank (Payamata dan 

Machfoedz,1999: 56). Dari analisis CAMELS, penulis berusaha 

membandingan kinerja keuangan antara bank syari’ah dan konvensional baik 

sebelum, selama, maupun sesudah krisis global. 

 Oleh sebab itu upaya untuk mengetahui perbandingan kinerja 

keuangan bank  syari’ah dan bank konvensional peneliti menggunakan PT. 

Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah dan PT.Bank  Niaga sebagai bank 

konvensional, untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan analisis rasio 

CAMELS.  

 Berdasarkan telaah pustaka di atas maka dapat dibuat kerangka 

pemikiran teoritis sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu asumsi atau pernyataan mengenai sesuatu yang 

harus diuji kebenaranya (Sugiyono, 2007: 65). Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

pertanyaan yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai pedoman dalam 

pengumpulan data. 

 Dalam industri perbankan, alat analisis yang digunakan untuk menilai 

kinerja sebuah bank dengan menggunakan proksi rasio keuangan, yaitu 

himpunan indikator yang berunsurkan variabel-variabel Capital, Assets 

Quality, Management, Eearning dan Liquidity. Proksi rasio keuangan tidak 

Laporan Keuangan Bank 

Analisis Rasio Keuangan 

untuk Menentukan Kinerja 

Diproksi menjadi : 

CAR (X1) 

1. ROA (X2) 

2. ROE (X3) 

3. NIM (X4) 

4. LDR (X5) 

5. NPL (X6) 

Uji Beda (uji t) 

Bank Syari’ah Bank Konvensional 
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sekedar mengukur tingkat kesehatan sebuah bank, tapi sering pula sebagai 

indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank. 

Sebagaimana disinggung di atas, penulisan ini menyajikan tentang analisis 

perbandingan kinerja keuangan bank syari’ah dan bank konvensional (Periode 

tahun 2010 – 2014). Untuk menguji apakah masing-masing proksi rasio 

keuangan berbeda signifikan untuk periode 2010 - 2014 dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 :  Berdasarkan Capital Adequeency Ratio (CAR), kinerja keuangan bank 

syari’ah dan bank konvensional berbeda secara signifikan. 

H2 :  Berdasarkan Return On Asset (ROA), kinerja keuangan bank bank 

syari’ah dan bank konvensional berbeda secara signifikan. 

H3 :  Berdasarkan Return On Equity (ROE), kinerja keuangan bank syari’ah 

dan bank konvensional berbeda secara signifikan. 

H4 :  Berdasarkan Net Interest Margin (NPM), kinerja keuangan bank 

syari’ah dan bank konvensional berbeda secara signifikan. 

H5 : Berdasarkan Loan to Deposit Ratio (LDR), kinerja keuangan bank 

syari’ah dan bank konvensional berbeda secara signifikan. 

H6 : Berdasarkan Non Performing Loan (NPL), kinerja keuangan bank 

syari’ah dan bank konvensional berbeda secara signifikan. 

 

 

 


