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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan pusat dari seluruh 

pembangunan pemerintah. Secara umum pembangunan bertujuan untuk 

peningkatkan kesejahteraan rakyat. Pihak swasta lebih berperan dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi dalam pembangunan pemerintah. 

Sehingga adanya badan usaha, lembaga keuangan dan perbankan menjadi 

sangat penting  dalam mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut. Peranan 

bank dalam perekonomian suatu negara bersifat strategis. Berperan menjadi 

lembaga intermediasi, bank sebagai alat memobilisasi dana masyarakat 

digunakan sebagai biaya kegiatan investasi dan memberikan fasilitas 

pelayanan dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Dalam 

perkembangan perbankan di Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan 

untuk perkembangan bank syariah dalam meningkatkan restrukturisasi 

perbankan nasional dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Undang-undang ini memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara 

syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah (Sharing Edisi 34, 

2009). Lahirnya undang-undang ini merupakan kebijakan perbankan di 

Indonesia sebagai program restrukturisasi perbankan untuk melanjutkan 

pemulihan fungsi perbankan sebagai intermediasi dan pemantapan kepatuhan 
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kesehatan perbankan yang merupakan bagian dari kinerja perbankan di 

Indonesia. Kebijakan perbankan syariah yang digunakan di Indonesia sesuai 

dalam Peraturan Bank Indonesia menjadi dua macam bentuk yaitu dengan 

office channeling dan spin off. Office channeling diijinkan regulator melalui 

PBI No. 8/3/PBI/2006 yang berisi tentang perubahan kegiatan usaha bank 

umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Spin off 

merupakan kebijakan pemisahan Unit Usaha Syariah dengan Bank Umum 

yang diintrodusir dalam PBI Nomor 11/10/2009.  

Peran serta pasar modal dalam memajukan perekonomian suatu 

negara sangat besar karena dapat membantu perusahaan dalam memperoleh 

dana segar guna menjaga likuiditasnya. Selain itu keberadaannya juga 

membantu masyarakat yang akan menginvestasikan uangnya melalui 

berbagai jenis instrumen keuangan. Menurut Jusmaliani (2008) investasi 

merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan 

berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga 

mendatangkan manfaat bagi orang lain. Di Indonesia tidak hanya pasar modal 

yang beroperasi secara konvensional namun berdiri pula pasar modal syariah 

yang tentunya berbeda karakteristik karena pada pasar modal syariah lebih 

mengutamakan prinsip-prinsip Islam agar para pemodal yang ingin 

bertransaksi secara syariah mempunyai wadah yang lebih cocok untuk 

kepentingannya. Pada awalnya keberadaan pasar modal syariah ditujukan 

untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang terancam likuiditasnya 
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sehingga membutuhkan dana segar dengan sangat cepat, begitupun dari pihak 

masyarakat pemodal sangat membantu yang kelebihan dana untuk 

diinvestasikan pada tempat yang cocok. Salah satu produk pada pasar modal 

syariah yaitu saham syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari 

saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat 

dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Pesatnya perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia dipicu oleh lahirnya Undang-Undang No.10 

tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking 

system. Bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan 

membuka unit usaha syariah. Hingga Maret 2011, di Indonesia terdapat 12 

Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank 

Konvensional, dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari 12 BUS dan 

24 UUS yang beroperasi, data statistik perbankan syariah per Oktober 2011 

mencatat, untuk BUS total aset tahun 2005 sebesar Rp17,111 milyar dan 

meningkat 593% menjadi Rp101,597 per Oktober 2011. Sedangkan UUS, 

total aset jauh meningkat sebesar 677% dari Rp3,769 miliar pada 2005 

menjadi Rp25,553 per Oktober 2011. Melihat perkembangan BUS dengan 

UUS didapatkan bahwa pertumbuhan kinerja UUS lebih tinggi dibandingkan 

dengan BUS (Statistik Perbankan Syariah: Desember 2011) Kinerja dan 

kontribusi perbankan syariah yang cukup pesat dalam sepuluh tahun terakhir 

ini membuktikan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan kebutuhan 

zaman. Dukungan dari semua stakeholder semakin terasa dengan disahkannya 

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan UU Surat Berharga Syariah 
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Negara No. 19 Tahun 2008. Dengan adanya regulasi mandiri tersebut, 

eksistensi perbankan syariah di Indonesia menjadi semakin kuat. Tahun 2008 

juga muncul trend baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme 

akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. 

Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, bank 

umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif 

kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta 

menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. 

Kedua, bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi 

bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, bank 

umum konvensional melakukan pemisahan (spin-off) dan dijadikan Bank 

Umum Syariah tersendiri. Permasalahan yang diajukan dalam studi ini adalah 

bagaimana perbedaan kebijakan layanan perbankan syariah terhadap rasio-

rasio pasar antara spin-off dan office channeling. Sehingga tujuan yang ingin 

dilakukan ialah untuk menganalisis rasio-rasio pasar pada kebijakan layanan 

perbankan syariah antara spin-off dan office channeling. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan 

analisis rasio-rasio pasar (seperti earning per share, dividen yield, dividen 

payment dan price to book value) pada kebijakan layanan perbankan syariah. 

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul : “ANALISIS RASIO 

PASAR PADA KEBIJAKAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH DI 

INDONESIA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Earning Per Share dalam kebijakan layanan perbankan syariah  

spin-off lebih besar dibandingkan dengan kebijakan layanan perbankan 

syariah office channeling? 

2. Apakah Dividen Yield dalam kebijakan layanan perbankan syariah spin-

off lebih besar dibandingkan dengan kebijakan layanan perbankan 

syariah office channeling? 

3. Apakah Dividen Payment dalam kebijakan layanan perbankan syariah 

spin-off lebih besar dibandingkan dengan kebijakan layanan perbankan 

syariah office channeling? 

4. Apakah Price to Book Value dalam kebijakan layanan perbankan syariah 

spin-off lebih besar dibandingkan dengan kebijakan layanan perbankan 

syariah office channeling? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan maslah tersebut, tujuan yang hendak dicapai 

dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Earning Per Share dalam 

kebijakan layanan perbankan syariah  spin-off lebih besar dibandingkan 

dengan kebijakan layanan perbankan syariah office channeling. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dividen Yield dalam kebijakan 

layanan perbankan syariah spin-off lebih besar dibandingkan dengan 

kebijakan layanan perbankan syariah office channeling. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dividen Payment dalam 

kebijakan layanan perbankan syariah spin-off lebih besar dibandingkan 

dengan kebijakan layanan perbankan syariah office channeling. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Price to Book Value dalam 

kebijakan layanan perbankan syariah spin-off lebih besar dibandingkan 

dengan kebijakan layanan perbankan syariah office channeling. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai bagaimana 

pengaruh Price Earning Ratio, Dividend Yield, Dividen Payment, dan Price 

Book Value terhadap Kebijakan Layanan Perbankan Syariah dalam laporan 

keuangan Bank Umum dan Syariah. Hasil ini diharapakan dapat memberikan 

informasi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

yang berkaitan dengan investasi di dunia perbankan. Selain itu penelitian ini 

bisa dijadikan referensi dan perbandingan dengan peneliti yang sebelumnya 

mengenai analisis rasio pasar pada kebijakan layanan perbankan syariah.  
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemakai Laporan Keuangan  

Memberikan kontribusi bagi para pengguna laporan keuangan 

terutama sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mengkaji 

ulang atau mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam perbankan 

syariah, terutama yang berkaitan pengaruh earning per share, dividen yield, 

dividen payment, dan price to book value dalam kaitannya kemungkinan 

melakukan kebijakan layanan perbankan syariah terdahap rasio pasar untuk 

membantu para pengambilan keputusan. 

b) Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan dalam mencermati rasio pasar dalam aktivitas 

kebijakan layanan perbankan syariah yang berkaitan dengan pencapaian 

kepentingan manajemen. 

c) Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi ilmu dibidang akuntansi 

yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan serta sebagai bahan 

referensi bagi penelitian yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencatumkan 

secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. 

Adapun sistematika skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraiakan teori-teori yang relevan dengan penelitian, beberapa 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan 

pengukuran metode dengan analasis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum penelitian hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-

bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya. 


