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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan ketentuan umum dalam Undang – Undang No. 10 

Tahun 1998 Pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk–bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir,2011:330). Jenis 

bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan 

berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha, yaitu: Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. 

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal 

memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, 

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat – syarat 

umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, 

laporan keuangan dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya 

yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan 

lingkungan kerja. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga 

kovensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan 

pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga 

keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. 

Kegiatan operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan



2 
 

 

tidak menggunakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena 

bunga merupakan riba yang diharamkan dalam syariah. 

Penelitian ini berusaha untuk membandingkan kinerja keuangan 

perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dengan perbankan 

konvensional yang menggunakan sistem bunga dan mengidentifikasi rasio 

keuangan yang paling membedakan antara sistem syariah dan sistem 

konvensional.  

Menurut Subaweh (2008), yang meneliti tentang Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional 

Periode 2003-2007, dengan rasio- rasio  yang digunakan LDR, NPL, 

ROA, ROE, BOPO dan DAR. Penelitian tersebut dilakukan pada 3 bank 

syariah yang ada di Indonesia dan 20 bank konvensional yang jumlah 

aktiva terbesar dari setiap kelompok berdasarkan konsep API selama tahun 

2003-2007. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara rasio pinjaman terhadap tabungan dan rasio 

tabungan terhadap aset terhadap pengembalian ekuitas serta tidak terdapat 

perbedaan kinerja yang signifikan antara bank syariah dan konvensional. 

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dilakukan oleh 

Indra Prasetyo. Menurut Prasetyo (2008), yang berjudul Analisis Kinerja 

Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia, dengan 

rentan waktu dari tahun 2001-2005. Penelitian tersebut mengamati 2 (dua) 

Bank Syariah yang menganut syariah penuh yaitu, Bank Syariah Mandiri 

dan Bank Muamalat Indonesia dan 2 (dua) Bank Persero yaitu PT. Bank 



3 
 

 

Negara Indonesia dan PT. Bank Mandiri. Rasio yang digunakan adalah 

CAR, RORA, NPM, ROA dan LDR. Hasil Penelitian menunjukan kinerja 

Bank Syariah dan Bank Konvensional baik. Bank syariah mencapai rasio 

signifikan RORA dan ROA yang tinggi, disisi lain CAR pada Bank 

Konvensional lebih baik, kinerja Bank Syariah lebih baik dari kinerja 

Bank Konvensional berdasarkan LDR dan NPM. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

adalah pada sampel yang digunakan yaitu untuk perbankan umum syariah 

peneliti mengambil Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah, 

sedangkan perbankan konvensionalnya yaitu Bank Mega dan Bank 

Mandiri dengan rentan waktu 2008-2012 (5 tahun). Penelitian ini 

menggunakan rasio yang sama dengan penelitian sebelumya dengan  

menambah rasio BOPO. 

Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio keuangan bank yang meliputi Capital Adequency Ratio/CAR 

(mewakili aspek permodalan), Return On Risk Assets/RORA (mewakili 

aspek kualitas aktiva produktif), Net Profit Margin/NPM (mewakili aspek 

manajemen), Return on Asset/ROA dan Beban Operasional Pendapatan 

dibagi Pendapatan Operasional/BOPO(mewakili aspek rentabilitas), dan 

Loan to Deposit Ratio/LDR (mewakili aspek likuiditas). Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan 

Perbankan Konvensional”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan 

dengan perbankan konvensional untuk masing – masing rasio 

keuangan. 

2. Adakah perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan perbankan 

syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan perbankan 

syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk 

masing – masing rasio keuangan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja perbankan syariah jika 

dibandingkan dengan perbankan konvensional apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

perkembangan dan kinerja industri perbankan konvensional dan 

perbankan syariah secara nasional serta menambah wawasan baru 

dalam pengembangan manajemen keuangan. 
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2. Lembaga 

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga dalam menambah 

ataupun memperbaiki peraturan – peraturan mengenai kinerja 

keuangan yang telah ada pada perbankan. 

b. Menjadi bahan perimbangan berbagai pihak dan para pegambil 

kebijakan dalam menetapkan kebijakan untuk industri perbankan. 

 

3. Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

bahan kajian atau referensi bagi pelajar, mahasiswa ataupun 

masyarakat secara umum.  

b. Menjadi bahan acuan dan perkembangan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan. Bab ini meguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 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. 
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Bab III Metode Penelitian. Bab ini mengurai secara detail tentang 

metode penelitian yang digunakan. Penjelasannya dimulai dari metode 

pengumpumpulan data, dilanjutkan dengan metode analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini menguraikan 

secara detail tentang hasil ananlisis data dan interpretasinya. 

Bab V Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan, adapun saran ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian. 

.


