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TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Pengertian dan Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998

tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau

kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2011:11), pengertian bank yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari 2 (Kasmir, 2008) yakni

sebagai berikut.

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti bahwa bank ini dapat

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)



Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan

dengan kegiatan bank umum.

1.1.2. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan

tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an

dan Hadits Nabi SAW. Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan

Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi

dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam

adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya

yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Dengan memperhatikan PSAK No.1 tentang penyajian Laporan Keuangan, PSAK No.31 tentang

Akuntansi Perbankan dan juga memperhatikan ketentuan dalam PSAK No. 101 tahun 2007,

maka laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut :

a. Neraca

b. Laporan Laba-Rugi

c. Laporan Arus Kas

d. Laporan Perubahan Ekuitas

e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.



f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam,

menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak

bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Secara umum terdapat/tidak terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana

pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan

tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan

diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan

syariah berupa produk safe deposit box.

b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang

dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat

memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau

kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam

penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan

dalam produk giro dan tabungan.



Dalam praktiknya, nisbah antara bank dengan deposit berupa bonus untuk giro wadiah sebesar

30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk simpanan deposito

(Kasmir, 2008).

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia

dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul

maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

(mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.1.3. Bank Konvensional

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank

umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh

wilayah Indonesia (Kasmir,2008).

Dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, bank yang berdasarkan prinsip konvensional

menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun

deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan

tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah Spread Based.

- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam

nominal atau prosentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah Fee

Based.

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.4. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut

dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk

menyediakan informasi non keuangan, walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu



menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. Tujuan laporan

keuangan adalah sebagai berikut (Harahap, 2006 : 22-23) :

1. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi

harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang

disajikan dengan seksama.

2. Menilai Prospek Arus Kas.

Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung

investor/pemilik dana, kredit dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan

ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas deviden, bagi hasil, hasil

penjualan, pelunasan dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek

penerimaan arus kas tersebut sangat bergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan

kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi

dalam operasi serta pembayaran deviden. Persepsi investor pemilik dana dan kreditur di

pengaruhi oleh harapan mereka atas tingkat bagi hasil dan risiko dari dana yang mereka

tanamkan. Investor, pemilik dana dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana

yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka

persepsikan atas perusahaan yang bersangkutan.

3. Informasi Atas Sumber Daya Ekonomi.

Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis bank,

kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik



dana, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi

perubahan sumber daya ekonomi tersebut.

4. Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah.

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip

syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan

bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.

5. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan

tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya

pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi

yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.

6. Pemenuhan fungsi sosial

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank,

termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

2.1.5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam

sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan,

persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan

bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan

kerja.



1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena

akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar

kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif

belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil

qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi,

maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah

berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak

menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum

materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di

Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang

didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama

Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal

komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank

konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan

Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank.

Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas



Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal

tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung

unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua

proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai

dengan kaidah-kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam

hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga

tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus

profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata

diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip

keadilan yang sesuai dengan syariah.

2.1.6. Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah suatu keberhasilan dari usaha yang dijalankan dalam kegiatan

financial perusahaan dan dapat dijadikan sebagai indikator atau tolak ukur dalam pelaksanaan

kegiatan seorang manajer dalam melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan tersebut.



Pengukuran kinerja dilakukan untuk menganalisis keberhasilan seorang manajer dan unit

organisasi yang dipimpinnya.

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ataupun yang sangat penting hanya dapat

dibangun dengan salah satunya adalah dengan menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

Penilaian kinerja ini diantaranya dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang

dikeluarkan oleh badan usaha tersebut. Melalui pengukuran dan analisis kinerja perusahaan maka

dapat diketahui kondisi perusahaan dimasa lalu, saat ini dan berbagai kemungkinan dimasa yang

akan datang.

Menurut Darsono (2007) mengemukakan arti dari kinerja keuangan yaitu kinerja keuangan

adalah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan.

Hasil kegiatan perusahaan priode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan priode

pada masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi dan rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis.

2.1.7. Tingkat Kesehatan Bank

Tolak ukur suatu perusahaan dapat dilihat dari performa laporan keuangan perusahaan tersebut.

Dari laporan keuangan itu dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasilnya yang dicapai

selama periode waktu tertentu. Laporan finansial memberikan ikhtisar mengenai keadaan

finansial suatu perusahaan, dimana neraca (balance sheet) mencerminkan nilai aktiva, hutang

dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba-rugi (income statement)

menceminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode satu tahun (Kasmir:2008).

Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan

pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan



pengawas bank. Salah satu upaya pengawasan dan pembinaan bank yang dilakukan oleh Bank

Indonesia adalah dengan menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank seperti yang tercantum

dalam UU No.7 tahun 1992 pasal 29 ayat 2, yaitu : Bank Indonesia menetapkan ketentuan

tentang kesehatan bank sesuai dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aktiva

produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Penilaian kinerja bank dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang

dipublikasikan oleh bank tersebut. Sehubungan dengan telah diterbitkannya peraturan Bank

Indonesia nomor 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek

yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank yaitu aspek permodalan,

kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Tabel 1. Standar Kinerja Bank yang baik

Sumber : Info Bank Indonesia

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

Kriteria Standar Bank Indonesia

CAR ≥ 8%
PPAP ≥ 95%
ROA ≥ 1,5%
ROE ≥ 13%

BOPO 92%
NIM 7%
LDR ≥ 85% - 110%



 Performa (kinerja) suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan dan dari tingkat kinerja

tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan bank, yaitu dengan cara melakukan analisa

dan interprestasi terhadap laporan keuangan.

 Tingkat kesehatan bank merupakan informasi yang diperlukan oleh banyak pihak untuk

membantu dalam pengambilan keputusan.

2.1.8. Rasio Keuangan

S. Munawir (2006:24) mengemukakan pengertian rasio yaitu menggambarkan suatu jumlah

tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada Analisistor tentang baik ataun buruknya

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan

dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Sedangkan Sofyan Syafri

Harahap (2006:297) mengemukakan bahwa rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari

hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai

hubungan yang relevan dan signifikan.

2.1.9. Macam – Macam Rasio Keuangan

a. Rasio Permodalan (Solvabilitas)

Bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah lembaga yang didirikan dengan

orientasi laba. Kekuatan aspek permodalan ini memungkinkan terbangunnya kondisi bank yang

dipercaya oleh masyarakat. Pengertian modal bank berdasar ketentuan Bank Indonesia

dibedakan antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang bank

asing yang beroperasi di Indonesia. Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia

terdiri atas modal inti atau primary capital dan modal pelengkap atau secondary capital.



b. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah

penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat

berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi

rekening administratif. Rasio KAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

c. Rasio Rentabilitas (Earning)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Beban

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM).

d. Rasio Likuiditas (Liquidity)

Menurut Kasmir (2008:268), rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang

sudah jatuh tempo.

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-

hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan

kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk

menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam

penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah Loan to Deposit Ratio (LDR).



e. Kinerja bank secara keseluruhan

Kinerja bank secara keseluruhan diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh rasio keuangan,

yaitu rasio CAR, PPAP, ROA, ROE, BOPO, NIM dan LDR yang sebelumnya telah diberi bobot

nilai tertentu. Perhitungan persentase dan bobot rasio-rasio yang digunakan Biro Riset Infobank

adalah :

1. CAR

Menurut ketentuan Bank Indonesia suatu bank umum sekurang-kurangnya harus memiliki CAR

8%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%. Skor nilai CAR ditentukan sebagai berikut;

Jika CAR bernilai :

a. Kurang dari 8%, skor nilai = 0

b. Antara 8% - 12%, skor nilai = 80

c. Antara 12% - 20%, skor nilai = 90

d. Lebih dari 20%, skor nilai = 100

Misalnya suatu bank memiliki nilai CAR 33,84%, maka skor akhir CAR adalah 20%*100 = 20.

2. PPAP

Standar terbaik PPAP menurut Bank Indonesia adalah bila PPAP sekurang-kurangnya harus

95%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%. Skor nilai PPAP ditentukan sebagai berikut;

Jika PPAP bernilai :

a. Lebih dari 120%, skor nilai = 0

b. Antara 95% - 100%, skor nilai = 80



c. Antara 100% - 110%, skor nilai = 90

d. Kurang dari 95 %, skor nilai = 100

Misalnya suatu bank memiliki PPAP 89,51%, maka skor akhir PPAP adalah

20%*100 = 20.

3. ROA

Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai

10%. Skor nilai ROA ditentukan sebagai berikut;

Jika ROA bernilai :

a. Kurang dari 0%, skor nilai = 0

b. Antara 0% - 1%, skor nilai = 80

c. Antara 1% - 2%, skor nilai = 100

d. Lebih dari 2%, skor nilai = 90

Misalnya suatu bank memiliki nilai ROA 1,87%, maka skor akhir ROA adalah sebesar 10%*100

= 10.

4. ROE

Standar ROE menurut Bank Indonesia adalah 12%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 10%.

Skor nilai ROE ditentukan sebagai berikut;

Jika ROE bernilai :

a. Kurang dari 8%, sor nilai = 0

c. Antara 8% - 10%, skor nilai = 80

d. Antara 10% - 12%, skor nilai = 90

e. Lebih dari 12%, skor nilai = 100



Misalnya suatu bank memiliki nilai ROE 27,67%, maka skor akhir ROE adalah sebesar

10%*100 = 10.

5. BOPO

Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Variabel ini mempunyai bobot nilai

sebesar 10%. Skor nilai BOPO ditentukan sebagai berikut;

Jika BOPO bernilai :

a. Lebih dari 125%, skor nilai = 0

b. Antara 92% - 125%, skor nilai = 80

c. Antara 85% - 92%, skor nilai = 100

d. Kurang dari 85%, skor nilai = 90

Misalnya suatu bank memiliki BOPO 86,44%, maka skor akhir BOPO adalah 10%*100 = 10.

6. NIM

Standar terbaik NIM menurut Bank Indonesia adalah 7%. Variabel ini mempunyai bobot nilai

sebesar 10%. Skor nilai NIM ditentukan sebagai berikut;

Jika NIM bernilai :

a. Kurang dari 4%, skor nilai = 0

b. Antara 4% - 7%, skor nilai = 80

c. Antara 7% - 10%, skor nilai = 90

d. Lebih dari 10%, skor nilai = 100

Misalnya suatu bank memiliki NIM 15,25%, maka skor akhir BOPO adalah 10%*100 = 10.



7. LDR

Standar terbaik LDR menurut Bank Indonesia adalah 85%-110%. Variabel ini diberi bobot nilai

20%. Skor nilai LDR ditentukan sebagai berikut;

Jika LDR bernilai :

a. Kurang dari 50%, skor nilai = 0

b. Antara 50% - 85%, skor nilai = 80

c. Antara 85% - 110%, skor nilai = 100

d. Lebih dari 110%, skor nilai = 90

Misalnya suatu bank memiliki nilai LDR 86,93%, maka skor akhir LDR adalah sebesar

20%*100 = 20.

Selanjutnya dengan menggunakan Microsoft Exel 2007, skor masing-masing variable tersebut

dijumlahkan, setelah itu data-data tersebut dikonversi ke dalam SPSS 16 untuk selanjutnya

dianalisa dengan menggunakan independent samples T-test.

2.1.10. Analisis Rasio Keuangan

Salah satu cara untuk mendeteksi kesehatan suatu perusahaan, masalah-masalah yang sedang

dihadapinya termasuk mengenai kinerjanya adalah melalui analisis rasio-rasio keuangannya.

Analisis rasio adalah cara menganalisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan

perbandingan data kuantitatif yang ditunjukkan dalam Neraca atau Laporan Laba Rugi

Perusahaan (Kuswadi, 2006). Menurut Faisal Abdullah, pengertian analisis rasio keuangan

adalah teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun

laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan (Abdullah, 2005:108).



2.1.11. Kerangka Pemikiran

Penilaian kinerja keuangan diantaranya dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan

yang dikeluarkan oleh badan usaha tersebut (info Bank, 2009). Melalui pengukuran dan analisis

kinerja perusahaan maka dapat diketahui kondisi perusahaan di masa lalu, saat ini dan berbagai

kemungkinan dimasa yang akan datang.

Penilaian tingkat kesehatan bank dinilai berdasarkan beberapa aspek yaitu permodalan, kualitas

asset, rentabilitas (earning), dan likuiditas. Aspek-aspek tersebut akan dihitung dan

dibandingkan terhadap dua perusahaan yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan Bank

Syariah. Perhitungan dan perbandingan akan didasarkan pada batasan masalah yang telah

diuraikan di awal.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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Melalui kerangka pemikiran ini terlihat bahwa kinerja keuangan kedua bank dihitung, dinilai

serta dianalisis secara terpisah yang kemudian akan dibandingkan satu sama lainnya. Hasil

perbandingan ini akan memperlihatkan bagaimana kinerja keuangan masing-masing bank serta

bank yang mana yang lebih baik kinerja keuangannya. Melalui hasil perbandingan ini diharapkan

akan memberikan informasi yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pertama-tama kedua bank yakni bank syariah dan bank konvensional dihitung masing-masing

untuk setiap aspek rasio bank sehingga akan terlihat hasil dan kinerja dari kedua bank tersebut.

Setelah nilai tersebut diperoleh maka tahap selanjutnya adalah membandingkan kinerja kedua

bank tersebut sehingga diperoleh tingkat kinerja mana yang lebih baik.

2.1.12. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang konsep perbandingan kinerja keuangan bank

syariah dan bank konvensional berikut rinciannya:

Indra Prasetyo (2009) berusaha membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dan yang

menggunakan sistem bagi hasil dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem

bunga dan mengidentifikasi rasio keuangan yang paling membedakan antara sistem bank syariah

dan sistem bank konvensional. penelitian ini menggunakan data sekunder dari bank syariah

(bank Muamalat Indonesia, dan bank syariah mandiri) dan bank konvensional (bank Mandiri dan

BNI). Adapun model yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan.

Hasil pengujian menunjaukkan bahwa yang paling membedakan adalah rasio NPM dan LDR.

Bank konvensional dengan penerapan sisitem bunga lebih pasti dalam perolehan laba.

Sedangkan pada bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, dimana perolehan profit

yang dicapai didasarkan pada condition of economic, yang mana pendapatan bank beradasarkan



pendapatan yang diperoleh oleh pihak mudharip. untuk rasio LDR bank syariah lebih efektif

dibandingakan bank konvensional.

M. Suyanto (2007) membuat perbandingan kinerja Bank Islam (Bank syariah) dengan Bank

Konvensional (Bank Umum atau Bank Komersial) di Indonesia. Pertama, Bank Islam

dibandingkan dengan Bank Persero (Bank Pemerintah). Kedua, kinerja Bank Islam dibandingkan

dengan Bank Asing. Ketiga, kinerja dibandingkan dengan Bank Konvensional yang terdiri dari

145 bank (Industri Bank). Studi ini menggunakan 9 rasio keuangan untuk kinerja bank. Rasio-

rasio ini dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: a. profitability (ROA, ROE, IER, NIM); b.

liquidity (LDR,FDR); c.risk and solvency (CAR, DTAR, NPF); d. commitment tocommunity

(CTA). Analisis peneliti mengguanakan ANOVA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Secara

umum bank islam lebih baik dari pada bank asing dan bank umum. Bank Islam lebih

berkomitment terhadap pengembangan masyarakat dibandingkan Bank Persero, Bank Asing dan

Bank Umum.

Andi Wijaya (2006) Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat resiko

bisnis BPR Konvensional dan BPR Syariah. Analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan

(Z-score). Sedangkan untuk rasio yang digunakan adalah rasio likuditas (Asset to Loan Ratio,

Cash Ratio, LDR), rasio solvabilitas (Capital Ratio, Capital Risk, Capital Adequency Ratio), dan

rasio rentabilitas (Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Equity Capital). Sampel

BPR, yaitu satu BPR Konvensional dan satu BPR Syariah. Secara umum rasio-rasio bank syariah

lebih baik dari pada bank konvensional.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu



Peneliti
Judul Indikator

penelitian
Tahun

penelitian
Hasil penelitian

Indra Prasetyo Analisis kinerja
keuangan bank
syari’ah dan
bank
konvensional di
Indonesia

CAR, RORA,
NPM, ROA,
LDR

2009 Rasio keuangan yang
membedakan adalah
rasio NPM.dan
LDR.pada rasio NPM
bank konvensional
Dengan penerapan
sisitem bunga lebih pasti
dalam perolehan laba.
Sedangkan pada bank
syari’ah dengan
menggunakan sistem
bagi hasil, Sedangakan
untuk rasio LDR bank
syariah lebih efektif
dibandingakan bank
konvensional.

M.Suyanto Perbandingan
Kinerja Bank
Islam Terhadap
Bank Persero,
Bank Asing
Dan Bank
Umum Di
Indonesia

Profitability
Ratios,
Liquidity
Ratios, Risk
and Solvency
Ratios,
Commitment to
Community.

2007 Secara umum bank
islam lebih baik dari
pada bank asing dan
bank umum. Bank Islam
lebih berkomitment
terhadap pengembangan
masyarakat
dibandingkan Bank
Persero, Bank Asing
dan Bank Umum,

Andi Wijaya Analisis
Komparatif
Resiko
Keuangan
Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)
Konvensional
Dan BPR
Syariah

Rasio
Likuiditas,
Raso
Solvabilitas,
dan
Rasio
Rentabilitas

2006 Secara umum rasio-
rasio bank syariah lebih
baik dari pada
Bank konvensional.

2.1.13. Perumusan Hipotesis



Sebagaimana ditulis oleh Wicaksono (2006) hipotesis pada dasarnya adalah suatu anggapan yang

mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, pemecahan persoalan

maupun dasar penelitian lebih lanjut, apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan

keputusan harus diuji dahulu dengan memakai data hasil observasi.

Dalam industri perbankan, alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah bank

dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu himpunan indikator yang berunsurkan variabel-

variabel Capital, Assets Quality, Management, Eearning dan Liquidity. Rasio keuangan tidak

sekedar mengukur tingkat kesehatan sebuah bank, tapi sering pula sebagai indikator dalam

menyusun peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank.

Sebagaimana disinggung di atas, penelitian ini menyajikan tentang analisis perbandingan kinerja

keuangan bank syariah dan bank konvensional. Untuk menguji apakah masing-masing rasio

keuangan berbeda signifikan untuk periode 2008 - 2011 hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan CAR antara kinerja keuangan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional.

H2 : Terdapat perbedaan PPAP antara kinerja keuangan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional.

H3 : Terdapat perbedaan ROA antara kinerja keuangan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional.

H4 : Terdapat perbedaan ROE antara kinerja keuangan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional.

H5 : Terdapat perbedaan NIM antara kinerja keuangan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional.



H6 : Terdapat perbedaan BOPO antara kinerja keuangan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional.

H7 : Terdapat perbedaan LDR antara kinerja keuangan perbankan syariah

dengan perbankan konvensional.




