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1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam

perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan

berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.

2. Bank yang melakukan usaha secara 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 memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan

sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, stuktur

organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Hamdan dan Wijaya: 2006).

Dengan berkembangnya dunia usaha dan semakin banyaknya usaha perbankan yang besar, maka

faktor keuangan mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip

yang sehat pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan secara baik akan sangat menunjang tercapainya

tujuan perusahaan.



Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi

secara optimal. Kinerja (kondisi keuangan) bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan

oleh bank untuk bisa terus bartahan hidup. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja

bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang

dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran,

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Sistem operasional pada bank syariah menerapkan sistem free rate interest banking, Dengan

kata lain adalah sistem perbankan yang tata cara operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

islam. Dalam sistem operasional ini, pada hakekatnya nasabah yang mengadakan transaksi

dengan bank yang bersangkutan sama dengan melakukan investasi dengan imbalan bagi hasil

yang sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya

kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan

usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep

bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan

hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan

syariah.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah

terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada

lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah

(Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank

syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun



membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang

diharamkan.

Pola 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 itu merupakan peringatan dini yang transfaran dan mudah

bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya

dari indikator bunga yang diperoleh (Wulandari, 2004 dalam Rindawati, 2008). Siregar dalam

stabilitas (2005 : 59), menyatakan bahwa  kebijakan Bank Indonesia untuk mengembangkan

Perbankan Syariah didasari fakta bahwa selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah

masih dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan

konvensional, selain fakta historis keberadaan perbankan syariah juga dibutuhkan  dalam rangka

memenuhi keinginan sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa praktek perbankan

konvensional yang berdasarkan bunga adalah riba, dan riba tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhidayah (2011) yang meneliti mengenai

pengklasifikasikan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah dalam tahapan siklus

hidup yang berbeda. Untuk penelitian ini peneliti mencoba untuk membandingkan kinerja

laporan keuangan antara bank syariah dan bank konvensional dengan menggunakan analisis

rasio CAMEL.

Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, maka tindakan yang perlu

dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran



keuangan secara terus menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca

dan perhitungan rugi-laba. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah

suatu alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan akan tetapi selanjutnya laporan keuangan

tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau

menilai posisi atau kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dimana dengan hasil analisa keuangan

pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan investor dapat mengambil

sesuatu.

Dengan adanya analisa laporan keuangan dapat diketahui tingkat kinerja suatu bank, karena

tingkat kinerja merupakan salah satu alat pengontrol kelangsungan hidup. Dari laporan

keuangan, maka akan diketahui tingkat kinerja suatu bank (sehat atau tidak sehat). Untuk

mengetahui sehat atau tidak sehat dapat dianalisis melalui aspek yang dilakukan oleh Bank

Indonesia, yaitu CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity). CAMEL tidak

sekedar mengukur tingkat kesehatan bank, tetapi

juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi

kebangkrutan bank. Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua

bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan

dasar ini, maka penggunaan faktor CAMEL dalam

penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR.

Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan aspek management dikarenakan bukan merupakan

aspek keuangan. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian dengan hanya menggunakan

rasio-rasio dari aspek permodalan (capital), kualitas aktiva produktif (Asset), rentabilitas

(earning), dan likuiditas (liquidity) bank umum syariah.



Saat ini cukup banyak bank konvensional yang telah mendirikan atau membuka cabang yang

bersifat syariah. Hal ini menjadi pertanyaan bagi peneliti mengenai apa yang melatarbelakangi

dibukanya bank syariah tersebut oleh bank konvensional, apakah hal ini dikarenakan masalah

kinerja keuangan bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih baik jika dibandingkan dengan

kinerja bank konvensional ataukah ada hal lain yang menjadi dasar pertimbangan oleh bank

konvensional. Mengingat pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank untuk menentukan

kebijakan-kebijakan guna mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dalam

menghadapi persaingan antar bank syariah maupun bank konvensional yang tidak bisa

dihindarkan lagi. Sehingga diperlukan laporan kinerja keuangan yang dapat memberikan

informasi kepada stakeholders tentang kinerja suatu bank, dan membantu stakeholders dalam

mengambil keputusan, Oleh karena itu, dengan melihat fakta yang ada maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank

Syariah dan Bank Konvensional Dengan Menggunakan Metode CAMEL”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan

konvensional untuk masing-masing rasio keuangan.

2. Manakah yang lebih baik kinerja keuangan bank syariah ataukah

bank konvensional dilihat dari kinerja keseluruhan?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



a. Bank umum syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah bank syariah yang memiliki

total asset lebih besar daripada bank umum syariah lainnya. Bank umum syariah dalam hal

ini diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM), kedua

bank syariah ini merupakan bank syariah yang menguasai pangsa pasar di Indonesia.

Sedangkan bank umum konvensional yang dipilih untuk dibandingkan dengan bank umum

syariah adalah bank konvensional dengan total asset sebanding dengan bank umum syariah

dan merupakan bank pemerintahan. Bank umum konvensional yang memiliki adalah Bank

Tabungan Pensiunan (BTPN), dan Bank Bukopin. Bank-bank tersebut tergolong dalam

kelompok bank yang sama, yaitu sebagai bank umum milik pemerintah.

b. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah berdasar Laporan Publikasi

Keuangan Bank selama periode 2008 - 2011. Data yang diambil adalah laporan keuangan

masing-masing bank yang dipublikasikan di internet.

c. Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank yang

meliputi Capital Adequacy Ratio (mewakili rasio permodalan), Penyisishan Penghapusan

Aktiva Produktif (mewakili rasio kualitas aktiva produktif), Return on Asset, Return on

Equity, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Net Interest Margin (mewakili

rasio rentabilitas), dan Loan to Deposit Ratio (mewakili rasio likuiditas).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang rasio Capital, kualitas

aktiva produktif (asset), Earning, dan Liquidity pada bank syariah dan bank konvensional, serta

perbandingan di antara kedua bank tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah



diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan seperti yang akan dijelaskan di

bawah ini.

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional

untuk masing-masing rasio.

b. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja perbankan syariah jika dibandingkan dengan

perbankan konvensional secara keseluruhan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai perbandingan

kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional antara lain:

a. Bagi akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akademik sebagai

tambahan referensi dalam penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Sebagai masukkan dan menambah wawasan bagi peneliti mengenai kinerja perbankan di

Indonesia.

c. Kepada pengguna jasa perbankan syariah sebagai bahan informasi, dan untuk mengetahui

kinerja keuangan perbankan syariah dan bank konvensional.




