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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

�

A. Lembaga Keuangan 

 

 

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara 

pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. 

Pentingnya keberadaan lembaga keuangan tentu saja muncul setelah 

digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Berdasarkan peran 

tersebut, peran lembaga keuangan memiliki dua kegiatan utama, yaitu 

penghimpunan dana dari unit surplus dan penyaluran dana kepada unit defisit. 

(Sigit Triandaru, 2005) 

1. Bentuk Lembaga Keuangan 

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 

1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai 

semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan 

penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi 

perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan 

untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti 

membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi 

perusahaan. 
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Kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi 

perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara 

umum lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan 

bukan bank. Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga 

keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut. 

Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan tersebut dapat digambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 1. Perbandingan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 
KEGIATAN Lembaga Keuangan 

Bank Bukan Bank 

Penghimpunan Dana Secara langsung berupa simpanan 

dana masyarakat (tabungan; giro; 

deposito), dan 

Secara tidak langsung dari 

masyarakat (kertas berharga; 

penyertaan; pinjaman kredit dari 

lembaga lain) 

Hanya secara 

tidak langsung 

dari masyarakat 

(terutama melalui 

kertas berharga; 

dan bisa juga dari 

penyertaan 

pinjaman/kredit 

dari lembaga lain) 

Penyaluran Dana Untuk tujuan modal kerja 

Kepada badan usaha dan individu 

Untuk jangka pendek, menengah, 

dan panjang 

Terutama untuk 

tujuan investasi 

Terutama kepada 

badan usaha 

Terutama untuk 

menangah dan 

jangka panjang 

Sumber : Sigit Tri Andaru, 2005 (Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung 

maupun tidak langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan bukan 

bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dar masyarakat. Dalam 

hal penyaluran dana, tabel diatas tidak memberikan pembedaan signifikan. Bank 

dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi, 
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sedangkan lembaga keuangan bukan bank terutama untuk tujuan investasi. Hal ini 

tidak berarti lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan 

dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi. Dalam perkembangannya hingga 

saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan untuk tujuan modal kerja dan 

konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Hal yang sama dapat 

dilihat pada pihak yang menerima penyaluran dana. Penyaluran dana lembaga 

keuangan bukan bank dalam kenyataannya juga tidak hanya untuk jangka 

menengah dan panjang saja, tetapi juga untuk jangka pendek. 

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan atas 

Undang-undang No. 7/1992 tentang Perbankan”, lembaga keuangan bank terdiri 

atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dan perkreditan rakyat 

dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip bank 

konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah.  

2. Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut. 

1.1 Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat 
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yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 

Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada 

debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak 

bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, 

debitor akan mengelola pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai 

kempampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor 

mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban 

lainnya pada saat jatuh tempo. 

1.2 Agent of development 

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan 

bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, 

serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan 

investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan 

uang. Kelancaran kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 

1.3 Agent of services 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepda masyarakat. 

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan. 
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3. Lembaga Keuangan sebagai Lembaga Perantara 

 

 

Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang 

penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan 

bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan 

dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan 

(financial intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk 

menunjang kelancaran perekonomian. 

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana (loanable 

funds) dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) 

atau unit defisit (gambar 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses Transaksi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 

Sumber: Sigit Triandaru, 2005 

 

 

Dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan pemakai 

melalui pasar uang dan pasar modal. Pada gambar 8 terlihat proses transaksi bank 

�
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dan lembaga keuangan bukan bank. Produk yang ditransaksikan dapat berupa 

sekuritas primer (saham, obligasi, promes, dan sebagainya) serta sekuritas 

sekunder (giro, tabungan, deposito, polis, program pensiun, saham, dan 

sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan 

bukan bank untuk ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima 

pendapatan, misalnya pendapatan bunga, dari bank dan lembaga keuangan bukan 

bank tersebut. Dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali oleh 

lembaga keuangan kepada unit defisit. Unit defisit membayar biaya bunga kepada 

bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam kasus yang lain proses transaksi 

dapat terjadi bila unit defisit mengeluarkan sekuritas primer yang dijual kepada 

bank dan lembaga keuangan bukan bank. 

 

4. Peran Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 

 

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai peran yang penting dalam 

sistem keuangan, yaitu: (Sigit Triandaru, 2005) 

1.1 Pengalihan Aset (asset transmulation) 

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank akan memberikan pinjaman 

kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana 

yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan 

pemilik dana. Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah 

berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (lenders) kepada 

unit defisit (borrowers). 
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1.2 Transaksi (transaction) 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan kemudahan kepada 

pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi 

modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi 

keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam 

jual-beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan 

setengah jadi dalam proses produksi. Produk-produk yang dikeluarkan oleh 

bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham dan 

sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran. 

1.3 Likuiditas (liquidity) 

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk 

produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-

produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-

beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan 

dananya sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, lembaga 

keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang 

mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga akan dapat 

memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang 

mengalami kekurangan likuiditas. 

1.4 Efisiensi (efficiency) 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi 

dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan 

bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal 
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tanpa mengubah produknya. Di sini mereka hanya memperlancar dan 

mempertemukan pihak-pihak yang salling membutuhkan. Adanya informasi 

yang tidak simetris (assymetric information) antara peminjam dan investor 

menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga perantara keuangan menjadi 

penting untuk memecahkan masalah insentif ini. Indonesia dengan pasar yang 

belum efisien, atau adanya informasi yang tidak sempurna, menyebabkan 

ekonomi dengan biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi akan menyebabkan 

Indonesia tidak dapat bersaing dalam pasar global. Terlihat disini lembaga 

perantara keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani dari pihak yang 

saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. 

Pemerintah indonesia dengan peraturannya akan dapat memberikan iklim 

untuk mendukung operasi lembaga tersebut. 

 

5. Jenis dan Penggolongan Bank 

 

 

5.1 Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha 

 

 

5.1.1 Bank Umum 

Bank Umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu-lintas pembayaran. 

5.1.2 Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 

10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
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secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah tang dalam 

kegiatanny tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

 

5.2 Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha 

 

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai 

bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank indonesia, 

kecualli apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud 

diatur dengan undang-undang tersendiri. 

Disamping itu, mengingat pada saat diterapkannya UU nomor 7 Tahun 1992 

banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang 

mempunyai kegiatan seperti bank Perkreditan Rakyat, maka lembaga-

lembaga keuangan tersebut diberikan status sebagai BPR yang tata caranya 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

 

5.3 Jenis Bank Menurut Target Pasar 

 

 

5.3.1 Retail Bank 

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-

nasabah retail. Pengertian retail disini adalah nasabah-nasabah 

individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.  

5.3.2 Corporate Bank 

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-

nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar 
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ini biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini 

disebut corporate bank.  

5.3.3 Retail-Corporate Bank 

Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah 

retail tetapi juga nasabah korporasi. 

 

5.4 Jenis Bank Menurut Kepemilikannya 

 

 

5.4.1 Bank Milik Pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya 

dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. 

5.4.2 Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki 

oleh swasta nasional. 

5.4.3 Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. 

5.4.4 Bank Milik Asing 

Merupakan bank milik swasta asing atau pemerintah asing yang 

membuka cabang di Indonesia. 

5.4.5 Bank Milik Campuran 

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan 

pihak asing, namun pemilik mayoritas saham bank campuran adalah 

warga negara Indonesia. 
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5.5 Jenis Bank Berdasarkan Kemampuannya 

 

 

5.5.1 Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri dengan 

mata uang asing secara keseluruhan. 

5.5.2 Bank Non Devisa 

Merupakan Bank yang tidak mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi ke luar negeri dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

 

5.6 Jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga 

 

 

5.6.1 Bank Konvensional 

Merupakan bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga 

kepada nasabahnya, sebagai berikut: 

1. Menetapkan bunga sebagai harga produk simpanan dan produk 

pinjaman (kredit). 

2. Untuk jasa perbankan yang lain menggunakan berbagai biaya dalam 

nominal dan persentase tertentu. 

5.6.2 Bank Syariah 

Merupakan bank yang dalam menentukan harga produk berdasarkan 

pada aturan atau pernjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan 

pihak lain dalam menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan 

perbankan lainnya. 
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6. Kegiatan Bank 

 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank menurut Undang-undang Nomor. 

10 Tahun 1998 tentang perbankan diantaranya sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

7. Menerima bayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau menyimpan barang dan surat berharga. 

8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak (custodian). 

9. Melakukan penempatan dana dan menambah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

10. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan sepenuhnya. 

11. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan wali 

amanat (trustee). 
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12. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

13. Melakukan kegiatan lain misalnya dalam kegiatan valuta asing, melakukan 

penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan 

seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi; dan 

melaksanakan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit. 

14. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang. 

 

 

B. Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah 

 

 

 

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Pengertian perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, 

mengatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Sedangkan 

pengertian Bank Syariah dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa “Bank Syariah 

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah” (Sigit Triandaru, 2005). 

Pengertian Bank Syariah dikutip dari Rahman El Junusi (2009:2), lembaga 

keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, artinya 

bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam 

khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa , Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lau 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat islam. 

 

 

2. Jenis Perbankan Syariah 

 

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, Perbankan Syariah menurut 

jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Bank Umum Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8, menyatakan 

bahwa “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Sedangkan pengertian Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah menurut pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa “Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Lalu lintas pembayaran yang 

dimaksud adalah segala kegiatan timbal balik yang bersangkutan dengan 

penyerahan dan penerimaan sejumlah alat pembayaran, contohnya yaitu Giro 

(kliring), Valas, Inkaso, Letter of Credit dan Travellers Cheque. 

Selain itu dalam pasal 1 ayat 10 disebutkan jenis perbankan syariah yaitu: “Unit 

Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat 

Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di 

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”. 
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Maka, perbankan syariah ada tiga yaitu, Bank Umum Syariah, Bank Unit Usaha 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 

 

3. Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan Syariah 

 

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip 

Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian. 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Fungsi Perbankan Syariah adalah: 

Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan 

dana masyarakat. 

Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga 

baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah 

atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 

Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf 

uang dan menyalurkannya  kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional, fungsi 

Bank Syariah juga merupakan karakteristik Bank Syariah. Diantara fungsi Bank 

Syariah itu sendiri ada fungsi manajer investasi dan fungsi investor. Penjelasan 

keduanya akan dipaparkan berikut ini: (Sigit Triandaru, 2005) 

1.1 Sebagai Manajer Investasi 

Salah satu fungsi Bank Syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer 

investasi. Bank Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana 

(Shahibul maal) dari dana yang dihimpun yang disebut deposan atau 

penabung. Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana Bank 
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Syariah, dalam menghimpun dana khususnya dana mudharabah, bertindak 

sebagai manajer investasi dalam arti dana tersebut harus dapat menghasilkan 

yang hasilnya akan dibagihasilkan dengan pemilik dana (Shahibul maal). 

1.2 Sebagai Investor 

Sebagai penyalur dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah), 

penyertaan (musyarakah), prinsip sewa (ijarah) maupun prinsip jual beli 

(murabahah, salam, dan istishna’) Bank Syariah sebagai investor sebagai 

pemilik dana. Dana ini disalurkan pada sektor-sektor produktif dan 

mempunyai resiko yang sangat minim. Jadi dalam menjalankan usahanya 

Perbankan Syariah berdasarkan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan 

prinsip Kehati-hatian, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat, serta memiliki fungsi intermediasi dan sosial yang 

menjadi berbeda dengan Bank Konvensional. 

 

4. Produk dan Jasa Perbankan Syariah 

 

Prinsip utama lembaga keuangan syariah adalah bebas bunga yang tercermin 

dalam produk-produk yang dihasilkannya. Maka produk-produk Perbankan 

Syariah tersebut antara lain: (Syafi’i Antonio, 2001) 

4.1 Prinsip Simpanan (Al-Wadi’ah) 

Al Wadi’ah merupakan akad penitipan barang/uang antara pihak yang 

mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan 

tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. 

Berdasarkan jenisnya, Wadi’ah terdiri dari Wadi’ah Yad Amanah dan 

Wadi’ah Yad Dhamanah. 
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4.2 Pembiayaan dengan bagi hasil (Prinsip Bagi Hasil) 

 

4.2.1 Al-musyarakah 

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua 

pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha 

yang halal dan produktif.  

4.2.2 Al-Mudharabah 

Merupakan akad antara pemilik modal (Shohibul Maal) dengan 

pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. 

Pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang 

telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan 

mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan 

Mudharabah Muqayyadah. 

4.2.3 Al-Muzara’ah 

Merupakan kerjasama 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 

diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi 

hasil panen. 

4.2.4 Al-Musaqah 

Merupakan bagian dari Al-Muzara’ah yaitu penggarap hanya 

bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan 

menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. 
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4.3 Prinsip Pengembalian Keuntungan (Jual-Beli) 

Merupakan hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan 

menggunakan uang sebagai media. Macam-macam jual beli ini adalah: 

4.3.1 Al Musawamah 

Penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang 

berapa margin keuntungan yang diambilnya. 

4.3.2 At-Tauliah 

Menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, 

seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (Tauliah) atas 

barang dan aset. 

4.3.3 Al Murabahah 

Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan 

sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 

4.3.4 Al Muwadhaah 

Menjual dengan harga lebih rendah dari harga beli, yaitu dengan kata 

lain kegiatan ini merupakan kebalikan dari Al Murabahah 

4.3.5 Al Muqayadhah 

Merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan 

barang (barter) 

4.3.6 Ash Sharf 

Merupakan jual beli valuta asing yang penyerahannya harus dilakukan 

pada waktu yang sama. 
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4.3.7 Ba’i Bithaman Ajil 

Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang 

telah disepakati dan dibayar secara kredit. 

4.3.8 Bai’as-salam 

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan 

pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak 

sebagai Muslam dan pemesanan yang dilakukan kepada pihak lain 

untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut paralel. 

4.3.9 Bai’ Al-Istishna 

Spesifikasi dan  harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan 

pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila 

bank bertindak sebagai Shani dan penunjukkan yang dilakukan kepada 

pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal ini disebut 

Istisha paralel. 

 

4.4 Prinsip Sewa (Ijarah) 

Yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang 

memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan 

mwmbayar sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Ada tiga jenis dari kegiatan 

ini, yaitu: 

4.4.1 Ijarah Mutlaqah (Leasing) 

Merupakan proses sewa menyewa yang bisa kita temui dalam 

kegiatan perekonomian sehari-hari. 
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4.4.2 Ba’i Ut Ta’jiri (Hire Purchase) 

Merupakan suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. 

Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian 

rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap 

barang secara berangsur. 

 

4.5 Prinsip Pengambilan Fee 

4.5.1 Al-Kafalah 

Merupakan akad pemberian jaminan (Makful Alaih) yang diberikan 

satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (Kafiil) 

bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi 

hak penerima jaminan (Makful). 

4.5.2 Al-Wakalah 

Merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (Muakkil) 

kepada penerima kuasa (Wakil) untuk melaksanakan suatu tugas 

(Taukil) atas nama pemberi kuasa. 

4.5.3 Al-Hiwalah 

Merupakan akad pemindahan piutang nasabah (Mujil) kepada bank 

(Muhal ‘alaih) dari nasabah lain (Muhal). Muhil meminta muhal ‘alaih 

untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbun dari jal beli. 

Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada 

muhal ‘alaih. Muhal “alaih memperoleh imbalan sebagai jasa 

pemindahan piutang. 
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4.6 Prinsip Biaya Administrasi (Al Qard Al Hasan/ benevolent loan) 

Merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan 

untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib 

mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam 

tidak mampu mengembalikan tepat pada waktunya maka peminjam tidak 

boleh dikenai sanksi. 

 

4.7 Ar-Rahn 

Merupakan akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) 

kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. 

 

5. Bank Syari’ah Vs Bank Konvensional 

 

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-

sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai 

perbedaan yang sangat nyata seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. 

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam 

adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan 

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

keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. 

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan 

di kalangan pemikir dan fiqh islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah 

berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. 
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Tabel 2. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional 

 
Bank Syariah Bank Konvensional 

• Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil 

• Menggunakan prinsip jual beli 

• Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

• Melakukan investasi-investasi yang 

halal saja 

• Setiap produk dan jasa yang diberikan 

sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

• Dilarangnya gharar dan maisir 

• Menciptakan keserasian diantara 

keduanya 

• Tidak memberikan dana secara tunai 

tetapi memberikan barang yang 

dibutuhkan (finance the goods and 

services) 

• Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva 

dan aktiva. 

• Berdasarkan tujuan 

membungakan uang 

• Menggunakan prinsip pinjam 

meminjam uang 

• Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kreditur-debitur 

• Investasi yang halal maupun yang 

haram 

• Tidak mengenal dewan sejenis itu 

• Terkadang terlihat dalam 

speculative FOREX dealing 

• Berkontribusi dalam terjadinya 

kesenjangan antara sektor riil 

dengan sektor moneter 

• Memberikan peluang yang sangat 

besar untuk sight streaming 

(penyalahgunaan dana pinjaman) 

• Rentan terhadap negative spread 

Sumber: Muhammad Syafii Antonio (2001). 

 

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat islam telah mencoba 

mengembangkan paradigma ekonomi lama yang akan terus dikembangkan dalam 

rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. 

Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta 

ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi 

hasil (Muhammad, 2004). 

 

 

C. Aturan Kesehatan Bank 

 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan 

bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut 

menetapkan bahwa (Sigit triandaru, 2005): 
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1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kulitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan 

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang 

tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya 

kepada bank. 

3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan 

penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

4. Bank atas permintaan bank Indonesia, wajib memebrikan kesempatan bagi 

pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib 

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran 

dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank 

bersangkutan. 

5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bak, baik secara berkala 

maupun setiap waktu napabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan 

akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan 

pemeriksaan terhadap bank. 

6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba 

rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu 

dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca perhitungan laba 

rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. 
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7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungaan laba rugi dalam waktu 

dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan 

dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam 

dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan 

tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, 

perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan 

masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan 

berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betuk sehat. 

Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup 

berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai 

dengan penggunaan dan penyaluran dana. 

 

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor 

CAMEL yang terdiri dari: 

 

1. Permodalan (capital) 

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-

negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, 

yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah 

kualitas modalnya yang buruk. 

 

Pada saat ini persyaratan untuk mendirikan bank baru memerlukan modal disetor 

sebesar Rp 3 trilyun. Namun bank-bank yang saat ketentuan tersebut diberlakukan 

sudah berdiri jumlah modalnya mungkin kurang dari jumlah tersebut. Pengertian 
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kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi 

juga dari rasio kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM), atau yang sering disebut sebagai Capital Adequancy Ratio (CAR). 

Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%, dari waktu ke waktu 

akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, 

dengan tetap mengacu pada standar internasional, yaitu Banking for Internasional 

Settlement (BIS). (Kasmir, 2002) 

 

2. Kualitas aset (asset quality) 

Assets Quality atau kualitas aset produktif adalah semua aset dengan maksud 

untuk memperoleh penghasilan sesuai sengan fungsinya. Penilaian kualitas aset 

dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset bank dank kecukupan manajemen 

resiko kredit bank (Bank Indonesia, 2004). Sedangkan menurut Kasmir (2002) 

quality asset adalah menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian 

aset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan 

membendingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengn jumlah 

aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapus aktiva produktif (PPAP) 

terhadap penyisihan penghapus aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD). 

Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada 

Bank Indonesia. 

 

Pada rasio pertama rasio produktif diartikan sebagai semua aktiva dalam rupiah 

maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh 
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penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu 

bentuk aktiva produktif (Susilo, 2000:30). Pengelolaan aktiva produktif 

merupakan bagian dari asset management yang juga mengatur tentang cash 

reserve (liquidity asset) dan fixed assets (aktiva tetap dan inventaris). Aktiva 

produktif yang diklasifikasikan yaitu aktiva produktif, baik yang sudah maupun 

yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan 

kerugian bagi bank. 

 

Pada rasio kedua penilaian kualitas aktiva produktif dilihat dari Penyisihan 

Penghapus Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapus aktiva 

produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD). PPAP merupakan cadangan 

penyisihan dari aktiva produktif yang dibentuk untuk menutup resiko kerugian 

dari penanaman dana. Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh 

pendapatan utama bank oleh karena itu bank wajib membentuk penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAPWD) berupa cadangan umum dan khusus 

guna menutupi resiko kemungkinan resiko tersebut. Dilihat dari ketentuan 

pembengtukan cadangan penyisihan aktiva produktif dapat dikatakan bahwa 

semakin besar resiko yang dihadapi bank atau dengan kata lain kualitas aktiva 

produktif semakin memburuk sehingga cadangan yang harus dibentuk juga 

semakin besar. Cadangan yang semakin membesar akan menurunkan profitabilitas 

bank (Taswan, 2000). 

 

3. Manajemen (management) 

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu 

bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank 
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mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank 

diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya (Triandaru, 2005) 

 

Penilaian faktor ini mencerminkan kemampuan pengurus bank dalam mengelola 

seluruh aspek operasional bank guna menciptakan praktek bank yang sehat. Hasil 

penilaian faktor manajemen mencerminkan kemampuan pengurus bank untuk 

mengeidentifikasikan, mengukur, memonitor, dan mengendalikan resiko-resiko 

yang melekat pada seluruh aktivitas bank, jaminan kondisi keuangan yang aman 

dan sehat, sistem operasional yang efisien dan kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

 

Penilaian kualitas manajemen suatu bank dapat dilakukan dengan menghitung 

rasio-rasio efisiensi usaha. Melalui rasio-rasio efisiensi usaha, tingkat efisiensi 

yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan dapat diukur secara 

kuantitatif (Ratnasari, 2006 dalam Lesmana, 2008). Aspek manajemen menurut 

Payamata dan Machfoedz diproksikan dengan profit margin, karena seluruh 

kegiatan manajemen suatu bank yang mencakum manajemen permodalan, 

manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan 

manajemen likuiditas pada akhirnya akan bermuara dan mempengaruhi perolehan 

laba tersebut 

. 

4. Rentabilitas (earnings) 

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah 

kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila 

bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama 
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kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi 

demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat. 

 

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas atau earning suatu bank yaitu melihat 

kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini yaitu 

pada Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

rumusnya adalah (Sigit Triandaru, 2005): 
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Selain itu pengukuran unsur ini melalui Return on Asset (ROA) dan Return on 

Equity (ROE), rumusnya adalah: 
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Rasio BOPO adalah pembanding antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya 

lebih baik,  karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) 

operasional dengan pendapatan operasionalnya. Sedangkan ROE dan ROA 

masing-masing adalah rasio atas pengembalian ekuitas dan aktiva. Semakin tinggi 

nilai rasio ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan dicapai 

oleh bank tersebut. Begitu pula pada ROE, semakin tinggi nilai rasio ROE maka 

semakin tinggi pula pengembalian atas ekuitas bank tersebut. 
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5. Likuiditas (liquidity) 

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai LDR (Loan Deposit 

Ratio) yaitu rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan 

bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan 

bank dengan dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rumusnya 

adalah (Sigit Triandaru, 2005): 
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Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ke tiga (tidak termasuk 

kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito 

(tidak termasuk antar bank). 

 

6. Sensitivitas terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kulitatif faktor sensitivitas terhadap resiko 

pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen 

sebagai berikut (Sigit Triandaru, 2005): 

6.1 Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga 

dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) suku bunga; 

6.2 Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse 

movement) nilai tukar; dan 

6.3 Kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar. 
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7. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek 

yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian 

faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Penilaian 

tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan 

pada faktor CAMEL sepeti yang telah disebutkan diatas. Kelima faktor tersebut 

memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank.  

 

Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut 

(apalagi apabila suatu bank mengalami permasalan menyangkut lebih dari satu 

faktor tersebut), maka bank tersebut akan mengalami kesulitan. 

 

Tabel 3. Bobot CAMEL 

Faktor CAMEL Bobot 

Bank Umum BPR 

Permodalan (capital) 

Kualitas Aktiva Produktif (asset quality) 

Kualitas Manajemen (management) 

Rentabilitas (earning) 

Likuiditas (liquidity) 

25% 

30% 

25% 

10% 

10% 

30% 

30% 

20% 

10% 

10% 
Sumber: Marissa Ardiyana (2011) 

 

Penilaian tingkatan kesehatan ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat 

kesehatan bank, antara lain: 

Tabel 4. Penilaian Tingkat Kesehatan 

Nilai Kredit Keterangan 

81 s/d 100 Sehat 

66 s/d kurang dari 81 Cukup Sehat 

51 s/d kurang dari 66 Kurang Sehat 

0 s/d kurang dari 51 Tidak Sehat 
Sumber: Marissa Ardiyana (2011) 
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8. Faktor Lain yang Ikut Menentukan Kesehatan Bank 

Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, selain faktor Capital, Assets, 

Management, Earning dan Likuiditas (CAMEL), pelaksanan terhadap ketentuan 

lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga akan berpengaruh pada nilai 

kesehatan bank, yang meliputi: (Triandaru, 2005) 

1. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) 

Penyertaan modal bank dilakukan setinggi-tingginya sebesar batas maksimum 

pemberian kredit (BMPK).  

2. Ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN). 

Menurut Peraturan Bank Indonesia N.6/20/PBI/2004 tentang Posisi Devisa Neto 

Bank Umum, bank wajib memelihara Posisi DevisaNeto dengan ketentuan secara 

keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal dan untuk neraca setinggi-

tingginya 20% dari modal. 

3. Giro Wajib Minimum (GWM) 

Kewajiban pemeliharaan dan pemenuhan persentase GWM dihitung dengan 

membandingkan jumlah saldo rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap 

hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu 

masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya. 

 

D. Krisis Perekonomian Global (Subprime Mortgage) Tahun 2008 

 

Krisis kredit macet perumahan beresiko tinggi (Subprime Mortgage) di Amerika 

Serikat secara tiba-tiba berkembang menjadi krisis keuangan global, dan 

kemudian dalam hitungan bulan telah berubah menjadi krisis ekonomi yang telah 

melanda ke seluruh dunia. Kuatnya intensitas krisis membuat negara-negara 
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kawasan Asia, yang semula dianggap relatif steril dari dampak krisis akhirnya 

sulit bertahan dan turut pula terkena imbas krisis. Di Indonesia, perekonomian 

yang dalam 3 (tiga) triwulan terakhir dipenuhi optimisme dan tumbuh di atas 6%, 

tiba-tiba harus mengalami perlambatan dan hanya mampu tumbuh 5,2% pada 

triwulan IV-2008. 

 

Dampak krisis global tersebut tidak hanya terjadi pada sektor keuangan, tetapi 

juga telah merambah ke sektor riil. Kerugian dan kebangkrutan baik di industri 

keuangan maupun manufaktur terus terjadi, yang disusul dengan  gelombang 

pemutusan hubungan kerja di seluruh dunia. Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan 

sejumlah negara lainnya sudah dinyatakan pada fase resesi. Sebagai respons dari 

krisis yang terjadi, pemerintah maupun bank sentral berbagai negara telah 

mengambil sejumlah langkah kebijakan baik di bidang fiskal, moneter, maupun 

perbankan. 

 

1. Konstelasi Perekonomian Global 

Seiring meningkatnya intensitas krisis keuangan global dipenghujung tahun 2008, 

pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju, terutama AS sebagai episentrum 

krisis, mengalami penurunan tajam. Dengan perkembangan tersebut, 

perekonomian negara-negara maju hanya mampu tumbuh sebesar 1% pada tahun 

2008, jauh dibawah pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 2,7% maupun 

perkiraan awal IMF pada april sebesar 1,3%. Kontraksi ekonomi di AS didorong 

oleh melemahnya kegiatan konsumsi dan investasi masyarakat yang dipicu oleh 

penurunan tajam nilai aset dan kekayaan (wealth) rumah tangga, serta 

terhambatnya akses kredit untuk pembiayaan konsumen (consumer finance) 
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sebagai imbas dari meningkatnya intensitas krisis kredit perumahan (subprime 

mortgage). Selanjutnya, efek dari pelemahan ekonomi AS yang terjadi sejak tahun 

2007 yang berdampak pada melonjaknya angka pengangguran di 2008 pada 

gilirannya semakin memperlambat kegiatan konsumsi dan investasi masyarakat 

melalui efek penurunan pendapatan. Dengan kondisi yang demikian 

perekonomian AS hanya mampu tumbuh 1,1% pada tahun 2008, jauh di bawah 

pertumbuhan tahun sebelumnya yang meskipun telah melambat namun masih 

mampu tumbuh hingga 2%. 

 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia menyebabkan volume perdagangan 

dunia diprakirakan mengalami penurunan yan cukup tajam. Setelah menncapai 

pertumbuhan rata-rata 8,1% selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2008 

pertumbuhan volume perdagangan dunia menurun tajam menjadi sebesar 4,1% 

seiring dengan pelemahan permintaan global. Kondisi ini segera diikuti oleh 

penurunan harga-harga komoditas dunia.  

 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis keuangan global dan dibarengi 

dengan berkurangnya tekanan inflasi seiring dengan kecenderungan penurunan 

harga komoditas dunia telah mendorong bank sentral di berbagai negara secara 

agresif melonggarkan kebijakan moneternya. Federal Reserve memangkas cukup 

signifikan Fed Funds rate hingga mencapai level 0,25% pada akhir 2008. 

Kebijakan pelonggaran moneter tersebut juga didukung dengan kebijakan yang 

diarahkan ke pasar uang sepeeti suntikan dana ke pasar uang guna mengatasi 

kekeringan likuiditas dan kebijakanyang diarahkan ke perbankan seperti bantuan 

modal ke perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas dan peningkatan 
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jaminan terhadap perbankan. Selain itu, otoritas fiskal di berbagai negara telah 

berkomitmen untuk mengeluarkan paket stimulus fiskal yang ditujukan untuk 

mendorong permintaan masyarakat, peningkatan pengeluaran infrastruktur, dan 

pemotongan sementara pajak yang terkait dengan investasai swasta. 

 

2. Konstelasi Perekonomian Domestik 

Di penghujung tahun 2008, dampak krisis keuangan global telah berimbas ke 

perekonomian Indonesia seperti terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang hanya 

tercatat sebesar 5,2% pada triwulan IV-2008, jauh menurun dibandingkan 

pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 5,9%. Seiring dengan meningkatnya 

intensitas krisis finansial global, ketahanan perekonomian domestik terhadap 

imbas krisis tersebut akan sangat bergantung pada karakteristik perekonomian 

Indonesia yang tercermin dari perkembangan berbagai indikator makroekonomi 

dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir. 

 

Sejalan dengan semakin dalamnya krisis global, kegiatan investasi juga sudah 

menurun. Perlambatan investasi dialami oleh beberapa Industri Logam Dasar 

bukan Besi, Industri Bambu, Kayu dan rotan, Industri Minyak dan lemak, Industri 

Mesin dan Industri lainnya. Mengingat industri-industri tersebut bersifat leading 

dalam investasi (memiliki multiplier investasi yang tinggi), maka perlambatan 

investasi yang dialami sektor-sektor tersebut berpengaruh besar terhadap kinerja 

perekonomian secara keseluruhan. 

 

Dalam menghadapi imbas perlambatan kinerja ekonomi dunia dan ketidakpastian 

dipasar keuangan global yang berimbas ke perekonomian domestik, Pemerintah 

dan Bank Indonesia senantiasa meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam 
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mengelola kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Di sisi moneter, pelonggaran 

kebijakan moneter dibarengi dengan upaya penyempurnaan pengelolaan likuiditas 

di pasar uang untuk menjaga kestabilan pasar uang domestik dan peluncuran 

serangkaian kegiatan baik dari sisi pengelolaan permintaan maupun pasokan 

valuta asing. Di bidang perbankan, dalam rangka meningkatkan kepercayaan 

terhadap perbankan dan kepastian hukum penyelesaian krisis telah dikeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang jaringan 

pengaman sistem keuangan (JPSK) yang berlaku per 15 Oktober 2008. 

 

3. Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian 

Indonesia 

Dari kajian yang telah dilakukan banyak pihak setidaknya terdapat dua hal yang 

dapat menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya krisis keuangan global. 

Pertama, akibat kebijakan moneter yang terlalu longgar. Longgarnya kebijakan 

moneter AS sepanjang periode 2002-2004 diyakini merupakan faktor pendorong 

utama melonjaknya kredit perumahan di AS. Selain rendahnya suku bunga, 

permintaan kredit perumahan juga didorong oleh kebijakan pemerintah AS yang 

mendukung program kepemilikan rumah melalui lembaga pembiayaan perumahan 

milik pemerintah. Melonjaknya permintaan rumah menyebabkan harga rumah 

turut mengalami peningkatan. Kondisi ini semakin mendorong perbankan untuk 

mengucurkan kredit perumahan secara agresif sehingga saat bersamaan terjadi 

penurunan standar kehati-hatian dalam menyalurkan kredit perumahan, yang 

memunculkan subprime mortgage. Permasalahan menjadi semakin kompleks 
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dengan munculnya sekuritisasi subprime mortgage menjadi mortgage-backed 

securities (MBS), yang kemudian berkembang menjadi produk-produk derivatif. 

Kedua, ketidakseimbangan global. Defisit fiskal dan transaksi (twin deficit) 

berjalan yang dialami AS diyakini bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis 

saat ini. Twin deficit yang dipicu oleh munculnya fenomena “global saving glut” 

dimana sejumlah orang di jumlah tempat melakukan kegiatan menabung yang 

terlalu intensif dan sangat kurang dalam melakukan kegiatan belanja. Derasnya 

aliran modal yang masuk ke pasar finansial AS inilah yang dianggap sebagai salah 

satu faktor utama dalam mendorong rendahnya suku bunga AS untuk beberapa 

periode yang cukup lama. Suku bunga yang rendah ini mendorong masyarakat AS 

untuk mengkonsumsi lebih banyak, termasuk didalamnya pembelian aset, 

terutama perumahan. Meningkatnya pembelian aset akhirnya melambungkan 

harga aset tersebut, dan mambuat masyarakata pemilik aset merasa lebih “kaya” 

(wealth effect), yang pada gilirannya semakin mendorong masyarakat untuk 

melakukan konsumsi 

 

4. Dampak Terjadinya Krisis�

4.1 Dampak krisis melalui Financial Channel�

Dampak krisis global ke perekonomian Indonesia melalui jalur finansial 

dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak 

secara langsung akan muncul apabila bank atau lembaga keuangan 

memiliki aset-aset bermasalah (toxic assets), atau meskipun tidak 

memiliki aset bermasalah namun mereka memiliki kaitan dengan 

lembaga keuangan yang memiliki aset bermasalah tersebut. Selain itu, 

transmisi danmpak krisis melalui jalur finansial langsung juga muncul 



55 

 

melalui aktivitas deleveraging, dimana investor asing yang mengalami 

kesulitan likuiditas terpaksa menarik dana yang tadinya ditanamkan di 

Indonesia. Selain itu, dampak langsung jalur finansial juga muncul 

melalui aksi flight to quality, yaitu penyesuaian portfolio dari aset yang 

lebih aman. Kondisi ini dipicu oleh munculnya perilaku risk aversion 

yang berlebihan dari investor menyusul goncangan yang terjadi di pasar 

keuangan. 

 

Sementara itu, dampak tidak langsung dari jalur finansial terjadi melalui 

munculmya hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan ekonomi, baik 

yang bersumber dari domestik maupun luar negeri. Besarnya dampak 

krisis ke pembiayaan, khususnya domestik, akan sangat dipengaruhi oleh 

besarnya admpak krisis melalui jalui yang lain yakni jalur perdagangan 

(jalur makroekonomi). Gangguan di sektor riil akibat anjloknya kinerja 

ekspor misalnya, berpotensi memunculkan resiko kredit bagi perbankan, 

yang pada gilirannya akan menghambat perbankan dalam penyaluran 

kreditnya. Bagi sektor bisnis, berdasarkan temuan adanya indikasi 

penggunaan tabungan bruto (dana internal) sebagai salah satu sumber 

utama pembiayaan sektor bisnis. Maka terganggunya kinerja perusahaan 

otomatis akan berimbas pada kemampuan perusahaan dalam melakukan 

pembiayaan bisnis. Sumber pembiayaan yang lain, yaitu melalui saham 

maupun penyertaan diperkirakan juga akan mengalami hambatan sejalan 

dengan terganggunga kinerja sektor riil dan kuatnya persepsi resiko 

akibat tingginya ketidakpastian. Sementara itu, peranan sektor eksternal 

dalam pembiayaan ekonomi yang pada periode pasca krisis 
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perekonomian global karena terhambatnya pembiayaan dari luar negeri, 

baik yang berbentuk pinjaman maupun penanaman modal langsung 

(foreign direct investment). 

 

4.2 Dampak melalui Trade Channel (macroeconomic links) 

Dampak krisis melalui jalur perdagangan diperkirakan akan cukup 

signifikan, karena akan diikuti oleh dampak rambatan (spillover) 

keseluruh sektor ekonomi. Terganggunya sektor riil malui jalur 

perdagangan ini bahkan berppotensi meningkatkan intensitas transmisi 

krisis melalui jalur finansial secara tidak langsung, yaitu dalam bentuk 

terhambatnya kemampuan melakukan pembiayaan ekonomi. 

Dampak melalui trade channel berjalan searah dengan memburuknya 

kondisi perekonomian dunia. Perkembangan Neraca Pembayaran 

Indonesia  (NPI) di antaranya didorong oelh memburuknya kinerja 

neraca berjalan yang dipicu oleh menurunnya kinerja ekspor, akibat 

melemahnya permintaan global dan anjloknya harga-harga komoditas 

dunia. Rentannya ekspor Indonesia terhadap shock di kondisi eksternal 

ini sesungguhnya tidak terlepas dari karakterisitik yang terdapat pada 

komoditas ekspor Indonesia. Dengan negara tujuan utama ekspor yang 

cenderung terkonsentrasi pada sejumlah negara saja serta jenis komoditas 

ekspor yang secara umum relatif kurang terdiversifikasi, maka dampak 

krisis global pada ekspor menjadi sangat signifikan. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai perbandingan kinerja bank sudah banyak dilakukan, dengan 

menggunakan metode yang hampir sama, seperti penelitian yang telah dilakukan 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 5. Penelitian Terdahulu 

No. JUDUL PENELITIAN PENULIS HASIL PENELITIAN 

1. 

 

Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Syariah dan 

Bank Konvensional, Sebelum, 

Selama, dan Sesudah Krisis 

Global Tahun 2008 dengan 

menggunakan Metode 

CAMEL 

Marissa Ardiyana 

& Dul Muid 

Penelitian menggunakan metode 

perhitungan CAMEL dan uji 

statistik Mann-Withney ini 

mendapatkan hasil yang 

menunjukkan bahwa nilai rasio 

bank Mandiri Tbk. Lebih unggul 

daripada Bank Syariah Mandiri 

Tbk. Pada Uji beda yang 

mengalami perbedaan yang 

signifikan adalah rasio CAR, 

ROA, dan LDR. Namun pada saat 

krisis global Bank Syariah 

Mandiri mampu mempertahankan 

nilai maupun pertumbuhan 

rasionya dibandingkan Bank 

Mandiri Tbk. 

2. 

 

Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan PT. Bank Syariah 

Mandiri dengan PT. Bank 

Muammalat Indonesia 

Andi Dahlia Dengan menggunakan uji statistik 

independent sample t-test 

menunjukkan CAR, dan ROA 

tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. Sedangkan NPM, 

BOPO, dan LDR Bank Syariah 

Mandiri terdapat perbedaan yang 

signifikan dengan Bank 

Muammalat Indonesia yaitu 

kinerja Bank Syariah Mandiri 

lebih baik dibandingkan kinerja 

Bank Muammalat. 

3. 

 

Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan antara Bank 

Syariah dengan Bank 

Konvensional 

Fariza Hasil dari penelitian ini ialah 

perbandingan kinerja kedua tipe 

bank tersebut dilihat dari rasio 

solvabilitas berdasarkan standar 

BI kedua bank tersebut cukup 

solvabel , namun pada variabel 

CAR dapat dikatakan bahwa 

kualitas CAR perbankan syariah 

masih lebih rendah dari 

perbankan konvensional. 

Kemudian kinerja keuangan yang 

diukur dari nilai ROA 

menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan perbankan syariah 

masih lebih baik daripada 
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perbankan konvensional. 

Penelitian ini secara umum 

menunjukkan bahwa kinerja 

perbankan konvensional masih 

lebih baik daripada perbankan 

syariah berdasarkan hasil 

pengujian beberapa variabel 

diatas. 

 

 

 

4. 

 

Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan antara Bank 

Syariah dengan Bank 

Konvensional 

Arie Firmansyah 

Saragih 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ROE, ROA, dan LDR 

tidak berbeda secara signifikan 

antara kedua tipe bank tersebut, 

hanya variabel CAR  yang 

menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara perbankan 

syariah dan perbankan 

konvensional. Pengujian secara 

keseluruhan yang diwakili 

variabel kinerja menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara perbankan 

syariah dan perbankan 

konvensional. Namun secara 

keseluruhan kinerja perbankan 

syariah masih lebih baik daripada 

perbankan konvensional. 

5. 

 

Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Devisa dan 

Bank Non Devisa di Indonesia 

Siti Parwita Eka 

Kirana, S.E., MM. 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dari laporan keuangan 

tahun 2006-2007 berupa neraca 

dan laporan laba-rugi dari 

masing-masing 16 bank devisa 

dan bank non devisa yang 

memiliki laba terbesar pada tahun 

2007. Penelitian yang 

menggunakan metode Whitney 

diperoleh hasil bahwa antara bank 

devisa dan bank non devisa secara 

umum tidak memiliki perbedaan, 

kecuali untuk ROE tahun 2006, 

dimana nilai U hitung < U tabel 

yaitu 49 < 66. 

�

Penelitian ini diadaptasi dari beberapa penelitian diatas, letak perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah :  

1. Batasan variabel dengan menggunakan acuan waktu yang digunakan yaitu 

berkaitan dengan fenomena krisis global yaitu pada saat sebelum masa krisis 

(tahun 2007), selama krisis (tahun 2008), dan pasca krisis (tahun 2009). 
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2. Hipotesis penelitian ini pun menunjukkan perbedaan, pasalnya pada 

penelitian ini tidak hanya menunjukkan perbedaan dari masing-masing 

kinerja bank namun menunjukkan kinerja yang lebih baik dari salah satu 

bank.  

3. Objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh 

Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. 


