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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Bank Konvensional 

 Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat perusahaan, 

badan-badan pemerintah, swasta maupun perseorangan dalam menyimpan 

dananya dan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan melalui kegiatan 

perkreditan dan berbagai jasa yang disediakan. Bank memberikan kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor 

perekonomian. 

 Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:  

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyatbanyak”. 

 

Menurut Kasmir (2010;2) bank adalah : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. 

Menurut Malayu Hasibuan (2002;2) yang dimaksud dengan bank adalah: 

“bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka 

yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang.” 

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa pada dasarnya bank 

adalah suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman / kredit.  
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2.1.1 Jenis Bank 

 Dalam praktiknya perbankan Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan seperti yang diatur dalam Undang-undang perbankan. Jika kita melihat 

jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka 

terdapat beberapa perbedaan.  

 Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar 

Perbankan”(2010;18)Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, 

serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada 

luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan 

wilayah operasinya.Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi 

kepemilikan sahamnya. 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

a. Bank Umum  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sifat 

jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan 

seluruh jasa perbankan yang ada.Begitu pula dengan wilayah 

operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan 

keluar negeri (cabang).Bank umum sering disebutkan bank 

komersil (commercial bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah.Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan 

BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa 

bank umum. 
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2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

a. Bank Milik Pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank itu 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimilki oleh pemerintah pula. Contoh bank 

milik pemerintah, antara lain : Bank Mandiri, BRI, BTN dan BNI 

46 

b. Bank Milik Swasta Nasional  

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh swasta nasional.Kemudian akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian 

keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik 

swasta nasional antara lain : BCA, Bank Mega dan Bank 

Danamon. 

c. Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi.Contoh bank jenis ini 

adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

d. Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing.Kepemilikannya pun 

jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik 

asing antara lain : ABN AMRO bank, Bank of America dan 

American Express Bank. 

e. Bank Milik Campuran  

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional.Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh bank campuran 

antara lain : Bank Finconesia, Intern Pacifik Bank dan Bank Sakura 

Swadarma. 
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3. Dilihat dari Segi Status 

a. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri 

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, 

travellers chaque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan 

transaksi lainnya. Persayaratan untuk menjadi bank devisa ini 

ditentukan oleh Bank Indonesia.  

b. Bank non Devisa 

Merupakan  bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non 

devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana 

transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara. 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat) 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 

dua metode yaitu : 

1) Menetapka bunga sebagai harga, untukproduk simpanan seperti 

giro, tabungan maupun deposito. Demikian pada harga untuk 

produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat 

suku bunga tertentu. Penentuan harga seperti ini dikenal dengan 

istilah spread based. 

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional 

(barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya 

dalam nominal atau porsentase tertentu. Sistem pengenaan biaya 

ini dikenal dengan istilah fee based . 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan 

harga pokok produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip 

Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian 
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berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 

menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya.  

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank 

yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut : 

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) 

3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah) 

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah) 

5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina) 

 

2.1.2  Kegiatan Operasional Bank Konvensional  

 Bank umum yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan 

bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki 

berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR baik dalam bidang ragam 

pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya.Artinya bank umum memiliki 

kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroprasi diseluruh 

wilayah Indonesia. 

 Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut : 

1. Menghimpun Dana (Funding) 

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding.Kegiatan 

membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis 

simpanan. Simpanan sering disebut dengan namarekening atau account. 

2. Menyalurkan Dana (Lending) 

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil 

dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan 

lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui 
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pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama 

kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, 

tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula 

dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. 

Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit 

yang diajukan oleh nasabah.Kelayakan ini meliputi berbagai asppek 

penilaian. Penerimaan kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya 

tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilya bunga kredit 

sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama 

bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. 

3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Service) 

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung 

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun 

sebagai kegiatan penunjang, kegiatan  ini sangat banyak memberikan 

keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini 

memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan 

bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan 

cenderung negative spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga 

kredit). 

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka 

akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank 

serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal.Disamping itu 

juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. 

2.1.3  Fungsi dan Peranan Bank 

 Fungsi dan peranan bank menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul 

“Dasar-dasar Perbankan”(2010;4) menjelaskan bahwa : 

“bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat 

yang kelebihan dana dengan masyaraka yang kekurangan dana”. 

Secara lebih rinci fungsi dan peranan bank dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank 

dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan atau Deposito. Bagi bank dana 

yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli 

dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai 

penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk 

menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito. 

2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga 

bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya 

dana yang disimpan dan faktor lainnya. 

3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang 

bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang 

kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit. 

4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, 

diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang 

telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus 

bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman 

disertai dengan system bagi hasil sesuai hukum islam. 

 

2.2  Tinjauan Umum Bank Syariah 

 Bank syariah dikenal juga dengan sebutan bank islam dalam berbagai 

media masa, buku maupun dalam pengetahuan public. Hal ini dikarenakan sistem 

perbankan yang dijalankan bank syariah sesuai dengan ajaran islam. Menurut 

Heri Sudarsono (2012;29) bank syariah adalah : 

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroprasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah.Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah 

uang sebagai dagangan utamanya.” 

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pasal 1 Poin 7 dinyatakan Bank Syariah adalah : 
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“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah.” 

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Poin 13 dinyatakan 

Prinsip Syariah adalah : 

“Prinsip syariah adalah sistem perjanjian berdasarkan hokum islam antara 

bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau kegiatan pembiayaan 

usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 

lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil  (mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah  adalah bank yang  beroprasi 

dengan prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroprasinya mengacu 

kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroprasi sesuai 

dengan prinsip syariahislam adalah bank yang dalam beroprasinya mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalat secara islam. 

2.2.1 Ciri-ciri Bank Syariah 

 Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-

undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan Bank Syariah adalah 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Heri 

Sudarsono, dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan 

Syariah”berikut adalah ciri-ciri bank syariah yang membedakan dari bank 

konvensional : 

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan 

dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas 
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wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai 

dengan kesepakatan dalam kontrak.  

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa 

utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. 

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak 

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang 

ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang 

ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah semata. 

4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank 

dianggap sebagai titipan diamanatkan sebagai penyertaan dana pada 

proyek-proyek yang dibiayai bank yang berpotensi sesuai dengan prinsip 

syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi 

operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan 

pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam. 

6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak 

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai 

fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan 

bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-

waktu apabila dana diambil pemiliknya. 

 

2.2.2  Produk Bank Syariah 

 Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank 

syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang 

ditawarkan sudah tentu islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabahnya. Menurut Kasmir (2010;217) , berikut ini jenis-jenis produk bank 

syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut :  
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1. Al-Wadiah (simpanan) 

Al-Wadiah atau dikenal dengan nama titipan ataupun simpanan. Prinsip Al-

Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik 

perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja bila si penitip menghendaki. 

2. Pembiayaan dengan bagi hasil 

Dalam bank konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah 

kredit atau pinjaman.Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran 

dananya kita mengenal istilah pembiayaan. Jika dalam bentuk konvensional 

keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank 

syariah tidak ada istilah bunga akan tetapi menerapkan system bagi hasil. 

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan 

dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu : 

a. Al-musyarakah  

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan 

dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  

b. Al-mudharabah  

Al-mudharabah adalah adalah akad kerja sama antara dua pihak, 

dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain 

menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik 

modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si 

pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si 

pengelolalah yang bertanggung jawab. 

c. Al-muzara’ah 

Al-muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik 

lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada 

penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian 

tertentu dari hasil panen.Dalam dunia perbankan kasus ini 
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diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil 

panen. 

d. Al-musaqah 

Al-musaqah merupakan bagian dari al-muzara’ah yaitu penggarap 

hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan 

menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap 

diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.Jadi tetap dalam kontek 

adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan 

penggarap. 

3. Bai’ al-Murabahah 

Bai’ al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih 

dahulu memberitahukan harga poko yang ia beli ditambah keuntungan yang 

diinginkan. 

4. Bai’ as-salam 

Bai’ as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan di muka.Prinsip yang harus dianut adalah 

harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum 

awal pembayaran harus dalam bentuk uang. 

5. Bai’ al-istisna’ 

Bai’ al-istisna’ merupakan bentuk khusus dari akad Bai’as-salam, oleh karena 

itu ketentuan dalam bai’ al-istisna’ mengikuti ketentuan dan aturan Bai’as-

salam.Pengertian Bai’al-istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli 

dengan produsen.Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat 

lebih dulu tentang harga dan system pembayaran.Kesepakatan harga dapat 

dilakukan tawar-menawar dan system pembayaran dapat dilakukan di muka 

atau secara angsuran per bulan atau di belakang. 

6. Al-Ijarah (Leasing) 

Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau ajsa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang itu sendiri.Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh 



25 
 

 
 

perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial 

lease. 

7. Al-Wakalah (Amanat) 

Wakal atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian 

mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandate ini harus dilakukan sesuai 

dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. 

8. Al-Kafalah (Garansi) 

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak 

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat 

pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada 

pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan 

dengan jaminan seseorang. 

9. Al-Hawalah 

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan 

beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau 

perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. 

10. Ar-Rahn 

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Kegiatan seperti ini 

dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. 

 

2.2.3  Fungsi dan Peran Bank Syariah  

 Bank syariah memiliki fungsi dan peranan yang berbeda dengan bank 

konvensional, namun banyak pengelola bank syariah belum memahami fungsi dan 

peran bank syariah yang sebenarnya. 

Menurut Heri Sudarsono (2012;45) fungsi dan peran bank syariah yang 

diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh 

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) 

sebagai berikut : 
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1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana 

nasabah. 

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan 

sebagaimana lazimnya. 

4. Pelaksanaan kegiatan  social, sebagai cirri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk 

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, 

mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya. 

2.3  Perbedaan Bank Syariah dengan Konvensional 

 Menurut Muhammad (2005), paling tidak ada tiga prinsip dalam 

operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, teruatama 

dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para banker, yaitu : (1) 

prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan 

ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip 

kesederajatan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki 

hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) 

prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prisip dan kaidah 

muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta). 

 Budisantoso & Triandaru (2006;157) menyebutkan ada beberapa hal 

yang menjadi perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, 

yaitu : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

No. Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Berinvestasi pada usaha yang 

halal 

Bebas nilai 

2 Atas dasar bagi hasil, margin Sistem bunga 
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keuntungan dan fee 

3 Besaran bagi hasil berubah-ubah 

tergantung kinerja usaha 

Besarannya tetap 

4 Profit dan falah oriented Profit oriented 

5 Pola hubungan kemitraan Hubungan debitur-kreditur 

6 Ada dewan pengawas Syariah Tidak ada lembaga sejenis 

 

2.4  Laporan Keuangan Bank  

2.4.1  Pengertian Laporan Keuangan Bank 

 Laporan keuangan bank menunjukan kondisi keuangan bank secara 

keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang 

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga 

menunjukan kinerja manajemen bank selama satu periode.Keuntungan dengan 

membaca laporan keuangan ini adalah pihak manajemen dapat memperbaiki 

kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.(Kasmir, 

2004:239) 

 Menurut Fahmi (2011:22) Laporan keuangan adalah : 

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, 

dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang 

menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.” 

 

Sedangkan Sutrisno (2007:9) menyatakan bahwa : 

“Laporan keuangan itu disusun untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (manajemen, pemilik, kreditor, investor, pemerintah 

dan pihak-pihak lainnya).” 

 

 Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan 

(asset) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki. Kemudian juga akan tergambar 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) 
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yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti di atas tergambar dalam laporan 

keuangan yang kita sebut neraca.Laporan keuangan juga memberikan informasi 

tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam satu periode tertentu dan 

biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. 

Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan bank juga 

memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan 

arus kas. 

 

2.4.2  Tujuan Laporan Keuangan  

 Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan bank menurut Kasmir 

(2004;240) adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan 

modal bank pada waktu tertentu. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keungan tentang jumlah modal dan jenis-jenis 

modal bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam periode tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu 

periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 

Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan juga untuk menilai kinerja manajemen yang akan 

menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan 

kebijakan yang telah direncanakan perusahaan dalam bidang manajemen 

keuangan. 
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2.5  Kinerja Keuangan Bank  

2.5.1  Pengertian Kinerja keuangan 

 Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia, kinerja keuangan perusahaan dapat 

diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Infoemasi posis 

keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar 

untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain 

yang langsung menarik perhatian pemakai laporan keuangan seperti pembayaran 

dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

 Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

di manapun, karena kinerja keuangan merupakan cerminan dari kemampuan 

perushaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.Selain itu, 

tujuan poko organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diharapkan.Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang dituangkan dalam anggaran. 

 Dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, terdapat berbagai 

metode dan cara yang dapat dipilih dengan maksud dan tujuan yang hendak 

dicapai oleh perusahaan tersebut. Dalam dunia perbankan, pengukuran tingkat 

kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. 

 Seperti yang telah disebutkan diatas, kinerja perusahaan (bank) dapat 

diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan, salah satunya 

dengan menggunakan analisis CAMEL. 

 

2.5.2  Analisis CAMEL 

 Metode CAMEL merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat 

kesehatan bank yang digunakan oleh Bank Indonesia. Metode ini digunakan oleh 

Bank Indonesia untuk menilai beberapa faktor yang dianggap memepengaruhi 

kinerja suatu bank. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu bank, antara lain : 
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1. Aspek Permodalan (Capital) 

Capital merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan 

kemajuan bank sebagai upaya untuk tetap menjaga kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang sebagian besar berasal 

dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Modal berfungsi untuk membiayai 

operasi, sebagai instrument untuk mengatisipasi rasio, dan sebagai alat untuk 

ekspansi usaha.Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk 

menunjang kebutuhannya. 

Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. 

Penilaian kuantitatif terhadap permodalan dapat dilihat dari rasio CAR 

(Capital Adequacy Ratio).CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar 

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. (Kasmir, 2007:275) 

Besarnya nilai CAR dapat dihitung melalui rumus: 

    
          

     
        

Perhitungan Capital Adequacy ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap 

penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar 

persentase tertentu (risk margin) terhadap jumlah penanamannya. 

 

2. Aspek Kualitas Asset (Asset Quality) 

Menurut Kasmir (2010;43-44) penilaian aset harus sesuai dengan 

peraturan Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang 

diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan 

penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. 

Penilaian kuantitatifnya dapat diukur dengan rasio NPL (Non Performing 

Loan).Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 
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mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi 

rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit 

bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
                 

            
      

 

3. Aspek Kualitas Manajemen (Management) 

MenurutKasmir (2010;44) untuk menilai kualitas manajemen dapat 

dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga 

dapat dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam 

menangani berbagai kasus yang terjadi.Dalam aspek ini yang dinilai adalah 

manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, 

manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. 

4. Aspek Rentabilitas Bank (Earnings) 

Menurut Kasmir (2010:44) Earnings merupakan aspek yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan 

ini dilakukan dalam suatu periode.Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang 

bersangkutan.Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang 

terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. 

Earnings (Rentabilitas) menunjukan tidak hanya jumlah kualitas dan trend 

earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas 

earning. 

Penilaian kuantitatif terhadap earnings dapat diukur melalui rasioReturn 

On Asset (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari 

rata-rata total asset bank yang bersangkutan.Semakin besar ROA semakinbesar 
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pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil.Laba sebelum pajak adalah laba bersih 

dari kegiatan operasional sebelum pajak.Sedangkan rata-rata total asset adalah 

rata-rata volume usaha atau aktiva. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

    
                  

                      
       

 

5. Aspek Likuiditas (Liquidity) 

Aspek likuiditas merupakan Kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. (Kasmir, 2010:44). Likuiditas 

menunjukan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dari masa 

yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank 

setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. 

Aspek Likuiditas ini dapat diukur melalui rasioLoan to Deposit Ratio 

(Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank). Rasio ini digunakan untuk 

menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang 

diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin rendah rasio ini, 

semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit 

yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana 

pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Rasio 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
            

                       
      

Yang dimaksud dengan dana yang diterima bank dalam faktor likuiditas 

untuk penilaian tingkat kesehatan bank disini adalah meliputi KLBI, giro, 

deposito, tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank dan tidak termasuk 

pinjaman subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain, surat berharga yang 

diterbitkan bank, modal inti dan modal pinjaman. 
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2.6  Penelitian Terdahulu  

 Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mengambil topik 

penelitian serupa dengan topik penelitian yang penulis ambil : 

 Menurut Ary Setyaningsih dan Setyaningsih Sri Utami (2013) dalam 

jurnal penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional menyatakan bahwa hasil 

perbandingkan kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI 

adalah Rasio CAR pada PT Bank 

BRI Tbk terlihat lebih baik dibandingkan dengan PT Bank Syariah Muamalat 

IndonesiaTbk. Rasio NPL pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk lebih 

baik dibandingkan dengan PT Bank BRI Tbk. Rasio ROA pada PT Bank BRI Tbk 

terlihat lebih baik dibandingkan dengan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia 

Tbk. Rasio BOPO pada PT Bank BRI Tbk lebih baik dibandingkan dengan PT 

Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.e. Rasio LDR pada PT Bank BRI Tbk 

menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan PT Bank 

Syariah Muamalat Indonesia Tbk. 

 Menurut M.Thamrin, Liviawati dan Rita Wiyati (2011) dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap 

Keputusan Investasi menyatakan bahwa hasil dari pengujian data menunjukkan 

menggunakan metode deskriptif verifikatif bahwa kinerja bank umum 

konvensional tahun 2003 dan 2004 lebih baik dari pada kinerja keuangan 

bankumum syariah. Tingkat profitabilitas (ROE) yang lebih baik ada di bank 

umumkonvensional dari pada bank umum syariah. Tingkat risiko investasi 

(current ratio)yang lebih rendah berada pada bank konvensional. 

Menurut Syamsul Alam (2009) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 

Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Nasional Sebelum dan Sesudah Krisis 

Keuangan Global dari penelitian ini ditemukan perbedaan signifikan kinerja bank 

sebelum dan sesudah krisis keuangan global.Juga ditemukan pada tahun 2007 

bank yang memiliki kinerja paling tinggi yaitu PT BTPN. Dan pada tahun 2009 
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berdasarkan ROA yaitu PT BCA, dilihat dari ROE yaitu PT BRI, dan LDR yaitu 

PT Bank Permata. 

 


