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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu lembaga, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat 

beroprasi secara optimal. Kinerja (kondisi keuangan) bank adalah salah satu faktor 

yang harus diperhatikan untuk bisa terus bertahan hidup. Kinerja keuangan bank  

merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan, kinerja bank secara 

keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam 

oprasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, menghimpun dan 

menyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia. 

Perbankan merupakan tulang punggung dalam membangun sistem 

perekonomian dan keuangan Indonesia karena dapat berfungsi sebagai 

intermediary institution yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali dana-

dana yang dimiliki oleh unit-unit yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus 

kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana dan defisit.Peran inilah 

yang dilakukan oleh perbankan untuk melancarkan arus pembayaran dan pelayanan 

kepada masyarakat (Saputra, 2014).Tumbuhnya kesadaran masyarakat Indonesia 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan kondisi serta kebutuhan 

terhadap pemenuhan kehidupan berekonomi tanpa meninggalkan prinsip syariah 

mendorong kemunculan bank dengan prinsip syariah, yang tentu saja memicu 

persaingan dengan bank-bank konvensional. 
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Peranan sektor perbankan sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa memang 

sangat diperlukan untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian. Peranan 

tersebut akan sangat ditentukan oleh strategi pembangunan yang ditetapkan oleh 

kekuatan politik baru yang berkuasa, disamping kepentingan komersial dari 

kekuatan pelaku asing yang tidak dapat diabaikan. Jelasnya sebagian masyarakat 

sangat berharap dilakukannya reposisi sekor perbankan sebagai agent of 

development sebagai waduk yang mengairi kegiatan usaha-usaha grupnya sendiri. 

Beberapa masalah mendasar perekonomian yang harus menjadi fokus peran sektor 

perbankan seperti : (a) pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan); (b) 

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan; (c) perkembangan industri 

unggulan yang menghasilkan produk subtitusi impor; (d) pertumbuhsn industri 

yang berorientasi  ekspor dengan kandungan lokal. Diperlukan sistem perbankan 

yang sehat dan tangguh untuk dapat berperan mengentaskan masalah utama 

perekonomian tersebut baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. 

Sistem lembaga keuangan bank umum di Indonesia ada 2 jenis, yaitu bank 

dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank konvensional 

adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, 

sedangan bank syariah adalah bank umum yang dilaksanakan kegiatan berdasarkan 

prinsip syariah. (www.bi.go.id). 

Sistem perbankan antara bank konvensional dan bank syariah terdapat 

beberapa perbedaan dalam hal kinerja perusahaan yaitu terletak pada pengembalian 

dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan 

atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Rindawati, 2007). 

Antara keduanya juga memiliki perbedaan yang mendasar yaitu akad yang 

http://www.bi.go.id/
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dilakukan bank syariah mempunyai konsekuensi duniawi dan ukhrawi sesuai 

dengan hukum islam sedangkan bank konvensional hanya mempunyai konsekuensi 

duniawi saja dan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sedangkan bank 

konvensional menggunakan tingkat suku bunga dalam penyaluran dananya. 

Dilihat dari beberapa hal, bank konvensional maupun bank syariah memiliki 

persamaan yaitu dari syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, teknis 

penerimaan uang, mekanisme transfer dan yang lainnya. 

Kegiatan operasional bank konvensional menggunakan bunga sebagai alat 

untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas menggunakan 

dana dan pinjaman. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit 

and loss sharing) dan tidak memberikan bunga. 

Bank berfungsi sebagai perantara keuangan sehingga faktor kepercayaan 

masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalanka bisnis perbankan. 

Manajemen bank dihadapkan pada upaya untuk menjaga kepercayaan tersebut agar 

dapat memperoleh simpati dari para calon nasabahnya (Kasmir, 2014). 

Prinsip bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung 

kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. 

Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang 

diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau 

mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank 

merosot. Keadaan ini merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi 

nasabah. Berbeda dengan perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai 

kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Novita Wulandari, 2004 dalam 
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Rahman, 2012). Keadaan tersebut menuntut bank untuk ekstra keras dalam 

meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dan bertahan hidup. Baik perbankan 

syariah maupun perbankan konvensional, keduanya memiliki peranan penting 

dalam pembangun perekonomian di Indonesia. Peran perbankan yang vital 

mengharuskan perbankan untuk mampu meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja 

keuangan. Kinerja perbankan dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu 

indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan yang 

bersangkutan. Kinerja keuangan perbankan dalam penelitian ini dinilai 

menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan/Non 

Performing Financing, Return On Asset, Biaya operasional dan Pendapatan 

Operasional,  Loan to Deposito Ratio/Financing to Deposit Ratio, Net Interest 

Margin/Net Operating Margin. 

Besarnya kecukupan modal dalam perbankan dapat ditunjukkan dengan 

rasio Capital Adequency Ratio (CAR). CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh 

aktiva bank yang mengandung risiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan 

pada bank lain) ikut dibiyai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh 

dana-dana dari sumber-sumber dilu1ar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman 

(utang), dan lain-lain. Kesimpulannya, CAR adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Tingkat 

penyaluran kredit dan kredit bermasalah sangat mempengaruhi kinerja bank, 

dikarenakan aktiva yang paling produktif dan merupakan pos utama dalam arus kas 

pada bank adalah tingkat profitabilitas penyaluran kredit. Dikarenakan Kualitas 

Aktiva Produtif dan kredit bermasalah merupakan idikator utama dalam menilai 
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kinerja keuangan bank, maka setiap peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kredit 

kurang lancar ataupun bermasalah akan mempengaruhi penghapusan penyisihan 

aktiva produktif pada asset. Ratio kecukupan modal menunjukan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank diukur dengan 

Capital Adequacy Ratio (Ali, 2004).  

Besarnya risiko kredit bermasalah ditunjukkan dalam rasio NPL (Non 

Performing Loan). Tingginya NPL menunjukkan banyaknya jumlah peminjam 

yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang 

telah disepakati antara bank dengan peminjam. Semakin besar NPL menunjukkan 

semakin tinggi tingkat kredit bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya 

pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan bank (Mutiara, 

2014). Ratio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menanggung risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur adalah Non 

Performing Loan (NPL) (Darmawan, 2004).  Menurut Kamus Bank Indonesia, Non 

Performing Loan (NPL) / Non Performing Financing (NPF) adalah kredit 

bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan 

macet. Termin NPL diperuntukkan bagi Bank Umum, sedangkan NPF untuk Bank 

Syariah.  

Analisis ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki 

perusahaan setelah disesuaikan dengsn biaya-biaya untuk menandai asset tersebut 

(Halim dan Hanafi, 2000). 
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Rasio BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Ratio ini digunakan untuk untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Menurut Kamus Bank Indonesia Loan to Deposit Ratio (LDR) / Financing 

to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang 

diterima oleh bank. LDR digunakan Bank Umum, sedangkan FDR digunakan untuk 

Bank Syariah. 

Rasio Net Interest Margin (NIM) / Net Operating Margin (NOM) adalah 

Rasio keuangan mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net interest 

income atas pengelolaan besar aktiva produktif. 

Berdasarkan fakta dilapangan banyak bank konvensional di Indonesia yang 

telah membuka unit syariah agar dapat terus berkembang dalam kegiatan 

operasinya. Tingkat kinerja keuangan unit syariah yang menginduk pada perbankan 

pada unit konvensional juga perlu dibandingkan untuk dapat mengetahui unit mana 

yang lebih unggul serta lebih menguntungkan bagi masyarakat.  

Penelitian ini sebagai subjek penelitiannya adalah Bank Konvensional yaitu 

Bank Jabar Banten, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maspion, Panin Bank, 

Bank Tabungan Pensiun Negara, Bank Bumi Arta, dan Bank Syariah yaitu Bank 

BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah,Bank BRI Syariah, Bank 

Syariah Mandiri, Bank Victoria Syariah, Bank Aceh Syariah  karena bank tersebut 

turut serta dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan Indonesia, 

sehingga perlu dilakukan analisis tingkat kinerja keuangan Bank Konvensional 

yaitu Bank Jabar Banten, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maspion, Panin 
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Bank, Bank Tabungan Pensiun Negara, Bank Bumi Arta, dan Bank Syariah yaitu 

Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah,Bank BRI Syariah, 

Bank Syariah Mandiri, Bank Victoria Syariah, Bank Aceh Syariah agar dapat 

beroprasi secara optimal, saat ini semakin luas iklim persaingan dalam industri 

perbankan, diharapkan Bank Konvensional dan Bank Syariah turut berkontribusi 

dan mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi yang 

produktif. Berikut akan disajikan data mengenai informasi pertumbuhan Bank 

Konvensional yaitu Bank Jabar Banten, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank 

Maspion, Panin Bank, Bank Tabungan Pensiun Negara, Bank Bumi Arta, dan Bank 

Syariah yaitu Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah,Bank 

BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Victoria Syariah, Bank Aceh Syariah 

dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1. 

CAR Bank Konvensional Tahun 2013-2017 
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No Nama Bank Total CAR 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Bank Jabar Banten 16.51% 16.08% 16.21% 18.43% 18.77% 

2. Bank Bukopin 15.12% 14.21% 12.37% 12.83% 11.61% 

3. Bank Danamon 17.90% 17.80% 19.70% 20.90% 22.10% 

4. Bank Maspion 21.01% 19.45% 19.33% 24.32% 21.59% 

5. Panin Bank 16.95% 17.41% 20.23% 20.59% 22.08% 

6. BTPN 23.10% 23.20% 23.80% 25.00% 24.60% 

7. Bank Bumi Arta 16.99% 25.15% 25.57% 15.07% 25.67% 

 Jumlah Rata-Rata 18.22% 19.04% 19.60% 19.59% 20.91% 

Sumber: Laporan tahunan Bank Konvensional (Tahun 2013-2017) 

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa perolehan rata-rata CAR bank 

menunjukkan nilai yang tinggi, melihat rata-rata rasio CAR pada bank 

Konvensional tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata rasio CAR berada 

diatas 8%  sehigga dapat dikatakan kodisi permodalan pada bank syariah selama 

tahun 2013-2017 dalam kondisi yang baik. Namun dalam kenyataannya, apabila 

kita hanya melihat pada jumlah CAR yang diperoleh bank saja, maka akan sangat 

tidak relevan bila kita mengatakan bahwa bank yang dimaksud sudah berkinerja 

dengan baik. Total CAR tersebut hanya bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

menemukan nilai solvabilitas bank tersebut. Banyak instrumen yang dapat 

dijadikan alat untuk mengukur kinerja perusahaan perbankan yang salah satunya 

adalah melalui rasio keuangan. 

Tabel 1.2. 
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CAR Bank Syariah Tahun 2013-2017 

No Nama Bank Total CAR 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Bank BCA Syariah 22.40% 29.60% 34.30% 36.70% 29.40% 

2. Bank Mega Syariah 12.99% 19.26% 18.74% 23.53% 22.19% 

3. Bank BNI Syariah 16.23% 16.26% 15.48% 14.92% 20.14% 

4. Bank BRI Syariah 14.49% 12.89% 13.94% 20.63% 20.29% 

5. Bank Syariah 

Mandiri 

14.10% 14.12% 12.85% 14.01% 15.89% 

6. Bank Victoria 

Syariah 

18.40% 15.27% 16.14% 15.98% 19.29% 

7. Bank Aceh Syariah 17.56% 19.93% 19.44% 20.74% 21.50% 

 Jumlah Rata-Rata 16.59% 18.19% 18.69% 20.93% 21.24% 

Sumber: Laporan tahunan Bank Syariah (Tahun 2013-2017) 

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa perolehan rata-rata CAR bank 

menunjukkan nilai yang tinggi, melihat rata-rata rasio CAR pada bank Syariah 

tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata rasio CAR berada diatas 8%  

sehigga dapat dikatakan kodisi permodalan pada bank syariah selama tahun 2013-

2017 dalam kondisi yang baik. Namun dalam kenyataannya, apabila kita hanya 

melihat pada jumlah CAR yang diperoleh bank saja, maka akan sangat tidak relevan 

bila kita mengatakan bahwa bank yang dimaksud sudah berkinerja dengan baik. 

Total CAR tersebut hanya bisa dijadikan sebagai acuan untuk menemukan nilai 

solvabilitasbank tersebut. Banyak instrumen yang dapat dijadikan alat untuk 

mengukur kinerja perusahaan perbankan yang salah satunya adalah melalui rasio 
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keuangan. Pada penelitian ini mengembangkan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, yang mana hasil penelitian umardani (2016) yaitu rata-rata rasio 

keuangan secara keseluruhan perbankan syariah dan perbankan konvensional 

terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian Dianasari (2013) yaitu 

Terdapat perbedaan rasio keuangan  yang signifikan, tidak terdapat perbedaan  rasio 

keuangan ada yang menghasikan Bank Konvensional lebih baik dibandingkan Bank 

Syariah dan ada yang menghasilkan Bank Syariah lebih baik dibandingkan Bank 

Konvensional. Hasil penelitian arinta (2016) yaitu perbankan syariah menunjukkan 

kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Sedangkan hasil 

penelitian dari Abdus samad dan Edy anan (2017) yaitu secara keseluruhan terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pada kedua kelompok bank, dan berdasarkan hasil 

pengujian statistik deskriptif secara keseluruhan menunjukkan bahwa bank umum 

konvensional lebih baik dibandingkan bank umum syariah. Penelitian ini yaitu pada 

Bank Konvensional yaitu Bank Jabar Banten, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank 

Maspion, Panin Bank, Bank Tabungan Pensiun Negara, Bank Bumi Arta, dan Bank 

Syariah yaitu Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah,Bank 

BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Victoria Syariah, Bank Aceh Syariah 

periode 2013-2017 dengan menggunakan ukuran kinerja bank yang meliputi 

Capital Adequacy Ratio (CAR) mewakili rasio solvabilitas,  Non Performing Loan 

(NPL) / Non Performing Financing (NPF) mewakili rasio kualitas aktiva produktif, 

Loan to Deposit Ratio (LDR) / Financing to Deposit Ratio (FDR) mewakili rasio 

likuiditas, Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional (BOPO) mewakili rasio 

efisiensi, Return On Asset (ROA) mewakili rasio profitabilitas, Net Interest Margin 

(NIM) / Net Operating Margin (NOM).  
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Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK 

KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH PERIODE 2013-2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio ? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Non Performing 

Loan(digunakan Bank Konvensional) / Non Performinf Financing (digunakan 

Bank Syariah)? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Return On Asset ? 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Biaya Oprasional 

Pendapatan Oprasional ? 

5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Loan to Deposit Ratio 

(digunakan Bank Konvensional)/ Loan to Deposit Ratio (digunakan Bank 

Syariah)? 

6. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Net Interest 
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Margin(digunakan Bank Konvensional)/ Net Operating Margin (digunakan 

Bank Syariah)? 

1.3 Tujuan dan KegunaanPenelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok permasalahan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank 

Syariah diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio. 

2. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank 

Syariah diukur dengan rasio Non Performing Loan(digunakan Bank 

Konvensional)/ Non Performing Financing(digunakan Bank Syariah). 

3. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank 

Syariah diukur dengan rasio Return On Asset. 

4. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank 

Syariah diukur dengan rasio Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional. 

5. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank 

Syariah diukur dengan rasio Loan to Deposit Ratio (digunakan Bank 

Konvensional)/ Financing to Deposit Ratio (digunakan Bank Syariah). 

6. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank 

Syariah diukur dengan rasio Net Interest Margin(digunakan Bank 

Konvensional)/ Net Operating Margin (digunakan Bank Syariah). 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara ilmu 

yang penulis peroleh selama dibangku kuliah maupun hasil dari membaca literatur-

literatur dengan kenyataan praktis yang ada pada industri perbankan. 

2. Bagi Bank Konvensional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk 

membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi 

menjadi bank syariah. 

3. Bagi Bank Syariah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan/ koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada 

kelemahan dan kekurangan. 

1.4 Sistematika Penulisan. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian maka 

disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang 

disusun berdasarkan bab demi bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat landasan teori sebagai kerangka acuan 

pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis 

yang diambil dari berbagai literatur. Selain berisi landasan teori, bab ini juga 

meliputi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan secara detail tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisis, dan tahapan pelaksaan kegiatan penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan secara detail tentang deskripsi objek 

penelitian, dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan 

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan penelitian, adapun saran 

ditunjukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun 

penelitian selanjutnya. 

 


