
BAB I 

PENDAHALUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sistem ekonomi berbasiskan syariah dalam beberapa tahun belakangan 

ini semakin popular, bukan hanya di Negara-negara islam tetapi juga di Negara-

negara barat ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep 

syariah. di Indonesia sudah banyak investor-investor asing yang berminat masuk 

ke perbankan syariah Indonesia diantaranya bank syariah Malaysia, Asia Finance 

Bank Berhad (AFB), berencana memiliki bank umum syariah di Indonesia. Selain 

AFB, sejumlah investor asing dari Negara lain berminat masuk ke pasar 

perbankan syariah Indonesia, diantaranya adalah bank-bank yang berasal dari 

Timur Tengah yaitu Al-Barokah Bank dari Arab Saudi, Qatar Islamic Bank dari 

Qatar dan dua bank lainnya dari Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal ini merupakan 

dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia dalam 

rangka meningkatkan peran bank syariah dalam perekonomiaan nasional. 

Guna memelihara pertumbuhan yang pesat dari lembaga perbankan 

syariah dan untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh 

perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun Cetak Biru 

Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia , dengan kerangka waktu 

perencanaan 10 tahun kedepan. Cetak biru tersebut meletakkan posisi serta cara 

pandang Bank Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder 

perbankan syariah 



Dalam pertemuan tahunan perbankan 2007 Gubernur Bank Indonesia, 

Burhanuddin Abdullah, menyampaikan arah kebijan ekonomi tahun 2007 yang 

terkait dengan cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai 

berikut: 

Melihat pesatnya pertumbuhan industry perbankan syariah di tanah airm 
Bank Indonesia memandang perlu untuk mempercepat pertumbuhan 
tersebut agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Kami 
memproyeksikan total assets perbankan syariah yang saat ini baru 
mencapai 1,5% dari total assets perbankan akan dapat meningkatkan 
menjadi 5% pada akhir tahun 2008. Oleh karena itu, kami akan 
melaksanakan program akselerasi perbankan syariah yang secara efektif 
akan dilaksanakan mulai tahun 2007.

   

Adapun tujuan dari program akselerasi pengembangan perbankan 

syariah adalah tercapainya share perbankan syariah sebesar 5% dari total aset 

seluruh perbankan di Indonesia pada akhir tahun 2008.  

Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat mengembalikan nilai-

nilai fundamental perbankan di tanah air sesuai dengan hakikatnya sebagai 

lembaga intermediasi. Menurut data Diretorat Perbankan Syariah Bank Indonesia 

tahun 2007, efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga dengan 

dengan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit 

ratio/FDR) masih di atas 90%. Dalam laporan perkembangan perbankan syariah 

nasional tahun 2007, desebutkan efektivitas intermediasi tampak dari komposisi 

aset produktif pada periode laporan, ditandai pengalihan dari penempatan pada 

Bank Indonesia ke penyaluran pembiayaan. Selain itu keberadaan dan 

pengembangan perbankan syariah juga merupakan salah satu program dari 

restrukturisasu perbankan nasional yang bertujuan untuk membangun sistem 

perbankan yang tangguh, tahap terhadap guncangan dan berkinerja baik. 



Perbankan syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan 

perbankan konvensional. Bank syariah dalam kegiatan operasinya tidak 

menggunakan instrumen bunga seperti yang digunakan dalam bank konvensional, 

selain itu bank syariah hanya beroperasi dalam batasan-batasan tertentu saja 

berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam islam. 

Di tengah persaingan yang ketat, setiap bank harus mampu menghimpun 

dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatannya dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan efektif. Maka dari itu 

setiap bank hars menetapkan kebijakan yang tepat di setiap kegiatan yang 

dilaksanakannya agar mampu mencapai efisiensi dan menghasilkan kinerja yang 

baik. Dengan kinerja yang baik maka bank akan mampu menghadapi persaingan 

yang begitu dan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. 

Kesehatan bank merupakan refleksi dari kinerja bank, bank yang sehat 

tentunya memiliki kinerja yang baik pula. Oleh sebab itu Bank Indonesia 

memandang perlunya suatu tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat 

kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama 

indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang 

bersangkutan. Berdasarkan laporan tersebut akan dapat dihitung sejumlah rasio 

keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis 

rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk menidentifikasi perubahan-

perubahan pokok pada trend jumlah dan hubungan serta alasan perubahan 

tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginteprasikan 

barbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar 



pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang. 

Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan enam aspek 

penilaian yang biasa disebut CAMEL, yaitu: 

1) Capital; 

2) Assets; 

3) Management; 

4) Earnings; 

5) Liquidity; dan 

6) Sensitivity to market risk. 

Dengan semakin banyak bermunculannya bank syariah yang secara tidak 

langsung berpengaruh terhadap pangsa pasar perbankan nasional, tentunya 

masyarakat ingin mengetahui bagaiman kinerja perbankan syariah yang 

menggunakan prinsip Islam bila dibandingkan dengan bank-bank konvensional 

kemudian sudah sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan Bank Indonesia telah 

mempengaruhi kinerja perbankan syariah jika dibandingkan perbankan 

konvensional. Berangkat dari hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian komperatif atau perbandingan mengenai perbedaan-perbedaan yang 

telah dikemukakan tersebut diatas, lebih khususnya peneliti akan membahas 

kinerja perbankan syariah yang dibandingkan dengan kinerja perbankan 

konvensional dengan menggunakan beberapa komponen alat ukur tingkat 

kesehatan bank dari Bank Indonesia yaitu melalui pengukuran aspek likuiditas 

(Loan to Deposit Ratio), Rentabilitas ( Return on Assets, Return on equity dan 

Operational terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan permodalan (Capital 



Adequacy Ratio). Penelitian sejenis ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh 

alumni Mahasiswa Universitas Widyatama yang bernama Mohamad Adam dan 

Ridwan Anhar, mereka menyimpulkan bahwa bank syariah memiliki rasio FDR, 

ROA, ROE, dan BOPO yang lebih baik daripada bank konvensional dan CAR 

bank syariah lebih rendah daripada bank konvensional. Beda penelitian yang akan 

dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu adalah ruang lingkup subjek yang 

akan diteliti yaitu penulis akan melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri dan 

Bank Mandiri, dan pengambilan laporan keuangan tahunan yang akan menjadi 

dasar perhitungan rasio likuiditas, rentabilitas, dan modal. Penelitian ini akan 

dibuat oleh penulis ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

Study Perbandingan Likuiditas, Rentabilitas, dan Modal antara 

Bank Syariah dan Bank Konvensional .  

1.2  Identifikasi Masalah  

Adapun menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah 

1. Bagaimana cara perhitungan tingkat likuiditas, rentabilitas, dan modal bank 

syariah dan bank konvensional. 

2. Bagaimana hasil perhitungan tingkat likuiditas, rentabilitas, dan modal antara 

bank syariah dan bank konvensional.     



1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi 

tentang likuidiras, rentabilitas, dan modal pada bank syariah dan bank 

konvensional, serta perbandingan diantara kedua bank tersebut. 

Sesuai dengan topik permasalahan yang ingin penulis kaji, maka tujuan 

penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui cara atau proses perhitungan tingkat likuiditas, rentabilitas, 

dan modal bank syariah dan bank konvensional. 

2. Untuk mengetahui hasil perhitungan tingkat likuiditas, rentabilitas, dan modal 

bank syariah.  

1.4  Kegunaan Penelitian 

Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi : 

1. Bagi Dunia Perbankan  

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan 

kinerja bank-bank syariah agar mampu bersaing dengan kompotitor-

kompotitornya baik sesama bank syariah maupun bank konvensional. 

2. Bagi  Peneliti 

Agar dapat membandingkan antara teori-teori yang telah dipelajari dan 

mengaplikasikannya di dalam dunia nyata yang ada kaitannya dengan tingkat 

kesehatan bank.  



3. Pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, 

dan dapat juga menjadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan 

kepustakaan guna menambah pengetahuan dan dirapkan juga dapat 

bermanfaat bagi peneliti yang akan meneliti pada objek atau masalah yang 

sama.  

1.5  Kerangka Pemikiran 

Sejak diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang 

memberikan peluang didirikannya bank syariah, dipandang dari sisi jumlah 

jaringan kantor dan volume kegiatan usaha, masih belum memuaskan. Oleh 

karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong 

perkembangan syariah di Indonesia. 

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan 

memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada saat ini 

sangat menantikan suatu perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk 

mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai 

dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk 

meningkatkan mobilisasi dana masyrakat yang selama ini belum terlayani oleh 

sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya resterukturisasi 

perbankan, pengembangan syariah merupakan suatu alternative sistem pelayanan 

jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. 



Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan serta Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka 

terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan 

bank yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, termsuk kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor 

cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, prinsip 

ini dikenal dengan istilah Dual Banking System. 

Bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama 

berasal dari bunga yang dihitung atas persentase tertentu dari pinjaman yang 

diberikan bank, sebaliknya bank konvensional mempunyai kewajiban utama untuk 

membata sebesar persentase tertentu atas simpanan dari para nasabahnya. 

Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah, memperoleh 

pendapatannya dengan cara pembagian laba yang dihitung secara proposional 

antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang 

dipunyai oleh pengusaha. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan 

pada waktu akad pembiayaan disetujui yang dituangkan dalam bentuk nisbah. 

Apabila terjadi kerugian yang merupakan resiko bisnis, maka kerugian itupun 

akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. 

Kemudian bank yang beroperasi dengan prinsip syariah juga mempunyai 

kewajiban untuk memberikan imbalan bagi penyimpanan dana, imbalan tersebut 

juga diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah dihitung secara proposional 

terhadap jumlah total masing-masing jenis simpanan. Selain nisbah yang telah 

ditetapkan, masing-masing jenis simpanan akan diberi bobot nilai tertentu 



berdasarkan lamanya dana mengendap di bank. Imbalan yang diberikan bank 

adalah hasil perbandingan simpanan dengan jumlah total simpanan sejenis 

dikalikan dengan nisbah, bobot nilai dari pendapatan bagi hasil bank di bagikan. 

Adapun perbedaan lainnya antara bank syariah dan bank konvensional 

adalah sebagai berikut : 

BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

Melakukan investasi yang halal saja Investasi yang halal dan haram 

Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli, atau sewa  

Memakai perangkat bunga 

Profit dan falah oriented Profit oriented 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitur-kreditur 

Penghimpunan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatwa dewan 

pengawas syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis 

 

Mengukur kenerja suatu bank, ada suatu tolak ukur yang biasa dijadikan 

sebagai standar dalam pengukuran yaitu sistem penilaian yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. Sistem penilaian ini diputuskan melalui Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang Tatacara 

Penilaian Kesehatan Bank. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa 

kesehatan suatu bank merupakan kepentigan semua pihak yang terkait,baik 



pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa maupun Bank Indosesia 

selaku Pembina dan pengawas bank. 

Ketentuan tingkat kesehatan bank dimaksudkan agar dapat digunakan 

sebagai : 

a. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah bank telah berjalan 

sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku 

b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik 

secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. 

Penelitian yang penulis lakukan berhubungan erat dengan butir a di atas 

yaitu menggunakan alat ukur tingkat kesehatan bank untuk menilai apakah 

pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan asas perbankan yang sehat 

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui dampak 

penerapan prinsip syariah dan penerapan konvensional oleh suatu bank terhadap 

tingkat kesehatan bank dan ketentuan yang berlaku. 

Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat kesehatan bank 

meliputi aspek likuiditas, kualitas aktiva produktif, manajemen rentabilitas dan 

permodalan. Masing-masing aspek tersebut saling terkait dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

Yang dimaksud dengan modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh 

pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai 

kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. 



Rantabilitas adalah kemampuan suatu persahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dalam 

persentase. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiaban keuangan pada saat jatuh tempo. 

Banyak hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan. Dalam hal 

ini penempatan aktiva produktif, bank syariah lebih banyak menyalutkan 

kreditnya kepada usaha yang bergerak pada sektor riil. Walaupun dalam hal 

penempatan aktiva produktifnya bank syariah lebih agresif menyalurkan 

pembiayaan, namun likuiditas bank syariah tetap terjaga agar tidak over/under 

liquid. 

Masalah cost of capital juga mempengaruhi modal perbankan. Bank 

konvensional yang memperlakukan nasabahnya sebagai kreditor mempunyai 

kewajiban untuk memberikan return kepada nasabah yang disesuaikan dengan 

tingkat suku bunga pasar yang berlaku, suku bunga yang tinggi menyebabkan cost 

of capital bank konvensional juga tinggi.  

1.6  Metode dan Teknik Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode komperatif. Adapun 

teknik pengumpulan data dengan cara 

1. Pengumupulan Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari website Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, website Bank 



Syariah Mandiri, website Bank Mandiri. Data dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan publikasi tahun 2008 dan laporan manajemen tahun 2008 

dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Konvensional yang akan diolah 

lebih lanjut sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.  

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu studi atau penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder dengan jalan membaca, mempelajari literatur-

literatur berupa buku-buku, catatan kuliah dan sumber bacaan lain berupa 

tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan teori-teori, teknik-

teknik dan metode-metode yang erat hubungannya dengan tujuan penelitian.  

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di website yang menyediakan laporan keuangan 

bank syariah dan bank konvensional dan waktu penelitian ini dimulai dari bulan 

November sampai dengan selesai.                 


