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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek

kegiatannya diatur oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Regulasi tersebut

menyebabkan kurangnya inisiatif perbankan. Perkembangan bank yang makin pesat

serta didukung oleh kebebasan dan kompetisi yang sangat ketat tidak diikuti oleh

tingkat kesehatan bank sehingga membawa dunia perbankan terkesan kurang

terkendali. Perkembangan perbankan akan terus bertambah untuk masa yang akan

datang dan harus dapat diimbangi dengan kualitas bank dengan baik.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan

kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta

mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Sedangkan,

kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode

tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana

yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas

bank (Jumingan, 2006). Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil

ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu

melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efesien
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dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis

terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan diharapkan dapat

menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan sistem yang lain (bank

dengan basis bunga). Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat

dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Kinerja suatu

bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam

laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi

yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan)

dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Tujuan laporan keuangan pada

sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja suatu perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang

bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur

keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank

syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu

menerapkan sistem syariah ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis

moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank

konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya.

Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu

bertahan. Meningkatnya pertumbuhan bank syariah dapat dilihat dari persaingan yang

tampak antara bank-bank syariah tersebut. Keberadaan bank syariah di Indonesia
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telah diakui secara formal dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang

perbankan.

Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan

perkembangannya dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 2009, aset bank syariah

terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%, adapun dalam hal

pengimpunan dana pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan

mencapai 2,96% dari keseluruhan bank di Indonesia. Perkembangan bank syariah

juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor Perbankan Syariah. Pada bulan

januari 2009, jumlah BUS adalah sebanyak 5 perusahaan, sedangkan jumlah UUS

sebanyak 26 unit, dan BPRS sebanyak 132 perusahaan (Yaya dkk, 2009). Tentu

bukan perkara mudah untuk meningkatkan pasar perbankan syariah meskipun

perbankan syariah memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan berkontribusi positif

terhadap perekonomian nasional.

Seiring dengan perkembangan bank syariah tersebut, dalam hal transaksi lalu

lintas pembayaran yang tidak hanya melibatkan pihak dalam satu negara saja, tetapi

juga melibatkan pihak dari berbagai negara mengharuskan suatu bank untuk bisa

memenuhi kebutuhan tersebut. Karena hal tersebut dinilai sangat penting atau

dibutuhkan dalam perkembangan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri.

Secara umum untuk pemenuhan kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran dalam

negeri sudah dapat dilaksanakan oleh bank-bank umum dalam negeri, namun untuk

transaksi yang menyangkut transaksi lalu lintas pembayaran luar negeri belum
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sepenuhnya terpenuhi. Banyaknya bank yang ada di Indonesia, membuat industri

perbankan menjadi industri dengan persaingan yang ketat.

Untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Ukuran untuk

melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. BI

memberikan arahan untuk bank-bank diharuskan membuat laporan baik secara rutin

maupun secara berkala mengenai seluruh kegiatan bank sesuai dengan prinsip

syariah. Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank

Indonesia memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pengatur sekaligus

pengawas bank, guna mendorong praktek perbankan yang sehat dengan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk mengukur kesehatan bank dapat

menggunakan rasio keuangan, seperti Permodalan dengan menggunakan rasio

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur

kecukupan modal minimum bank. Kualitas Aset Produktif dengan menggunakan

rasio Non Performing Finance (NPF) yaitu rasio yang digunakan untuk menilai

kualitas aktiva produktif bank. Rentabilitas dengan menggunakan rasio Return on

Assets (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

menghasilkan laba secara keseluruhan, rasio Return on Equity (ROE) yaitu rasio yang

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal

untuk menghasilkan laba setelah pajak, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi

dan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya terhadap pendapatan operasional.

Likuiditas dengan menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio
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yang digunakan untuk melihat dana pihak ketiga yang disalurkan bank dalam bentuk

kredit dan pembiayaan.

Di Indonesia terdapat Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank Umum

Syariah Swasta Nasional yang telah termasuk dalam Bank Devisa (lalu lintas

pembayaran luar negeri) yang telah tercantum dalam pedoman Bank Indonesia (BI).

Bank Umum Syariah Milik Negara merupakan bank yang pendirian dan modal

sepenuhnya milik Negara dan keuntungannya dimiliki oleh Negara pula. Bank Umum

Syariah Swasta merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Swasta,

sehingga keuntungannya menjadi milik Swasta pula.

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah

Swasta Nasional (Bank Devisa) Periode 2011-2012

RASIO

BANK UMUM SYARIAH
MILIK NEGARA

BANK UMUM SYARIAH
SWASTA NASIONAL

BSM BNIS BMI BMS
2011
(%)

2012
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2011
(%)

2012
(%)

CAR 48,95 54,75 90,59 67,67 48,7 51,66 55,62 50,65
NPF 12,42 11,48 15,31 11,07 16,16 9,86 14,94 11,37
ROA 8,32 8,89 9,30 4,07 6,19 6,28 6,87 15,57
ROE 274,5 271,6 44,97 27,25 84,53 111,5 68,62 220,4

BOPO 297,4 284,7 312,1 355,9 341,9 338,7 361,1 311,5
FDR 348,5 367,8 325,7 330,1 367,9 391,0 332,5 348,2

Sumber: www.syariahmandiri.co.id; www.bnisyariah.co.id;www.bsmi.co.id;

www.muamalatbank.com(2011-2012)

Dari tabel di atas dapat kita lihat perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah

Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah

Milik Negara dapat dilihat pada rasio permodalan (CAR) dan rasio kualitas aktiva
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produktif (NPF) periode 2011-2012, Bank Umum Syariah Milik Negara lebih unggul

dibandingkan Bank Umum Syariah Swasta Nasional, oleh karena itu Bank Umum

Syariah Swasta Nasional harus dapat meningkatkan kecukupan modal guna menutupi

kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit, sehingga dapat mengantisipasi

terjadinya risiko kerugian. Sedangkan untuk rasio rentabilitas (ROA, ROE, BOPO)

dan rasio likuiditas (FDR) Bank Umum Syariah Swasta Nasional lebih unggul

dibandingkan Bank Umum Syariah Milik Negara, oleh karena itu Bank Umum

Syariah Milik Negara harus dapat bekerjasama khususnya bagi pemerintah untuk

meningkatkan laba, mengelola modal, dan meningkatkan efisiensi pada pendapatan

operasional.

Sahara dan Hidayah (2008) menyimpulkan bahwa, secara keseluruhan kinerja

keuangan Bank Mumalat Indonesia sebelum dan sesudah ada pesaing dilihat

menggunakan metode CAMEL, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Bank

Muamalat Indonesia sesudah ada pesaing relatif lebih baik terutama pada rasio yaitu

FDR, NPF, ROA dan ROE dibandingkan kinerja sebelum ada pesaing. Sedangkan

untuk rasio CAR lebih baik pada periode sebelum ada pesaing. Hal ini menunjukkan

bahwa Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan kinerja keuangan pada

setiap tahunnya, semakin banyaknya pesaing tidak terlalu mempengaruhi kinerja

keuangan Bank Mumalat Indonesia, terutama dilihat dari sisi Capital, Assets,

Earning, dan Liability.

Dahlia (2012) menyimpulkan rasio CAR dan ROA tidak terdapat perbedaan

yang signifikan. Sedangkan BOPO dan FDR terdapat perbedaan secara signifikan.
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Secara umum, dari segi efisiensi dan permodalan kinerja keuangan Bank Syariah

Mandiri lebih baik dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia. Oleh karena itu,

Bank Muamalat Indonesia perlu meningkatkan rasio permodalannya terhadap CAR

dan rasio efesiensi terhadap BOPO. Untuk Bank Syariah Mandiri pada rasio FDR

dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menekan kenaikan dana yang disalurkan bank

melalui pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan kesimpulan

penelitian sebelumnya, yaitu terdapat perbedaan diantara Bank Muamalat Indonesia

sebelum dan sesudah ada pesaing, selain itu juga terdapat perbedaan antara Bank

Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Khususnya untuk Rasio CAR,

dimana pada saat perbandingan Bank Muamalat Indonesia rasio CAR lebih baik

sebelum ada pesaing, tetapi saat membandingkan Bank Muamalat Indonesia dengan

Bank Syariah Mandiri, rasio CAR lebih baik Bank Syariah Mandiri daripada Bank

Muamalat Indonesia. Dan untuk rasio ROA dan FDR Bank Muamalat Indonesia lebih

baik sesudah ada pesaing, tetapi saat membandingkan Bank Muamalat Indonesia

dengan Bank Syariah Mandiri rasio ROA dan FDR lebih baik Bank Muamalat

Indonesia daripada Bank Syariah Mandiri. Dilihat adanya hasil atau kesimpulan dari

beberapa penelitian yang berbeda-beda tentang rasio keuangan yang mempengaruhi

kinerja perbankan. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti atau membahas lebih

lanjut dalam bentuk penelitian kuantitatif dengan perbedaan variabel. Pada penelitian

ini peneliti menambah bank sebagai bank pembanding yang merupakan variabel

dependen yaitu Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Mega Syariah yang sudah
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termasuk bank devisa (BI) dengan judul “PERBANDINGAN KINERJA

KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH MILIK NEGARA DAN BANK

UMUM SYARIAH SWASTA NASIONAL DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS

BANK DEVISA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan rasio CAR antara Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan rasio NPF antara Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan rasio ROA antara Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan rasio ROE antara Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

5. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan rasio BOPO antara Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

6. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan rasio FDR antara Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji ada atau tidak perbedaan kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio CAR antara Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank

Umum Syariah Swasta Nasional.

2. Untuk menguji ada atau tidak perbedaan kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio NPF antara Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank

Umum Syariah Swasta Nasional.

3. Untuk menguji ada atau tidak perbedaan kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio ROA antara Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank

Umum Syariah Swasta Nasional.

4. Untuk menguji ada atau tidak perbedaan kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio ROE antara Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank

Umum Syariah Swasta Nasional.

5. Untuk menguji ada atau tidak perbedaan kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio BOPO antara Bank Umum Syariah Milik Negara dan

Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

6. Untuk menguji ada atau tidak perbedaan kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio FDR antara Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank

Umum Syariah Swasta Nasional.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagi peneliti dapat menambah dan memperluas wawasan dalam menganalisis

laporan keuangan bank dimana peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah

didapat selama perkuliahan.

2. Bagi bank dapat memberi informasi mengenai kesehatan bank untuk jangka

pendek maupun jangka panjang, serta sebagai catatan untuk mempertahankan

dan meningkatkan kinerjanya.

3. Bagi nasabah untuk memberi informasi mengenai bank yang akan dipilih

untuk melakukan kegiatan penyimpanan dana, kredit dan kegiatan lainnya.

4. Bagi investor untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan untuk melakukan investasi atau bahkan menarik dananya dari bank,

sehingga tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan oleh pihak investor

tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam bab dengan urutan sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti mencoba memaparkan konsep-konsep serta landasan

teori yang meliputi Pengertian Bank Syariah, Karakteristik Bank Syariah,
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Pengertian Kinerja Keuangan, Pandangan Islam, Rasio Keuangan,

Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penelitimenguraikan tentang populasi dan sampel, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan

definisi operasional variabel, metode analisis data, pengujian normalitas

datadan pengujian hipotesis dengan menggunakan independent sample t

test.

BAB IV :ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan

tentang analisis perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum

Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Milik Swasta.

BAB V     :KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan

pembahasan. Serta disajikan saran atau rekomendasi dari penulis tentang

perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan

masalah temuan penelitian.


