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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu 

negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana 

masyarakat yang digunakan guna membiayai kegiatan investasi serta memberikan 

fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua 

perencanaan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan 

kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank adalah departement of 

store, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa 

keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dansetoran 

(Kasmir, 2017).  

Saat ini dunia perbankan di Indonesia mengalami persaingan yang sangat 

tajam, telah banyak bank-bank baru sehingga persaingan tersebut sangat ketat. 

Kemunculan bank dengan prnsip syariah, tentu saja memicu persaingan antar 

bank. Keadaan tersebut menuntut manajemen bank untuk ekstra keras dalam 

meningkatkan kinerjanya. Industry perbankan merupakan usaha yang sangat 

mengandalkan kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat sebagai pengguna 

jasa perbankan. Sedikit saja ada isu berkaitan dengan kondisi bank yang tidak 

sehat, maka nasabah akan segera menarik dananya dari bank, sehingga akan 
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lebih memperburuk kondisi bank tersebut. Pengaruh faktor kepercayaan para 

nasabah akan sangat berdampak pada kemajuan perkembangan perusahaan 

perbankan tersebut. Fungsi penting bank dalam menunjang perekonomian 

suatu negara merupakan alasan mengapa kinerja keuangan bank harus selalu 

dianalisis untuk mengetahui tingkat kesehatannya. Keberadaan bank syariah 

saat ini telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang prinsip syariah yang 

digunakan, serta menganut demokrasi dan prinsip kehati-hatian.  

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan 

konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan 

pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga 

keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Balgis 

Thayib, 2017). 

Bank Konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba. Hal 

ini karena kontrak yang dilakukan bank sebagai mediator penabung dengan 

peminjam dilakukan dengan penetapan bunga. Karena nasabah telah 

mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin pengembalian pokok 

beserta bunganya. Selanjutnya keuntungan bank adalah selisih bunga antara bunga 

tabungan dengan bunga pinjaman. Jadi para penabung mendapatkan keuntungan 

dari bunga, keterlibatan langsung dalam usaha. Demikian juga pihak bank tidak 

ikut merasakan untung rugi usaha tersebut (Silviana, 2016).  

 Perbankan syariah salah satunya berdiri karena alasan filosofis seperti 

pelarangan riba. Pelarang riba dalam perbankan syariah ini tertuang dalam QS. 

Ali-Imron ayat 130 yang berbunyi: 

 ُ� ��َُّ� ََ! َ َ ,َ+ً ۖ َوٱ �َّ'ُ&۟ا ٱ"َّ ٰ.َ ۟ا أ3َ5َْٰ 1ً2 0ُّ ٓ&َٰ8 ٓ>DُّAََ اٱ!ACََِّ@ َءا 0َ<ُ&۟ا َ= �َ>ُْ;�ُ& ۟اٱ!:ِّ َٰA ْ, َ ن&Fُِ�  
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

beruntung.Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk 

orang-orang yang kafir (Departemen Agama RI, 2012). 

Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, 

sebagai gantinya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Pola ini 

memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui 

monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank 

yang dimiliki semakin tinggi, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima 

oleh nasabah, demikian juga sebaliknya.  

Persamaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada salah 

satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu 

lintas uang. Tanpa memandang bank konvensional atau bank syariah, masyarakat 

cenderung memilih bank dengan pelayanan kepada masyarakat yang akan 

memenangkan persaingan nantinya. 

Kinerja keuangan bank yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat, penurunan kinerja keuangan bank dapat menurunkan juga 

kepercayaan masyarakat terhadap bank (Sasa Elida Sovia, 2016).  Laporan 

keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai 

perbankan pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan 

menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat mengetahui kinerja tersebut 

dengan menggunakan analisis rasio, yakni rasio likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas, dan efisiensi operasional (Syukur, 2014). 

Bank Mandiri pada penyaluran kredit-nya terdiri dari dua segmen yaitu 

segmen corporate dan retail sedangkan bank syariah mandiri hanya pada 
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pembiayaan segmen konsumer. Sehingga jumlah aset yang dimiliki bank mandiri 

pada periode Tiga Tahun terakhir lebih baik jika dibandingkan dengan Bank 

Syariah Mandiri sehingga terlihat nilai ROA, ROE dan LDR Bank Mandiri lebih 

baik dari Bank Syariah Mandiri seperti pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Rasio Keuangan PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk 

Bank Only % 

TAHUN 

PT. BANK MANDIRI 

SYARIAH TBK 
PT. BANK MANDIRI TBK 

ROA ROE FDR ROA ROE LDR/FDR 

2018 0,88 8,21 77,25 3,17 16,23 95,46 

2017 0,59 5,72 77,66 2,72 14,53 87,16 

2016 0,59 5,81 79,19 1,95 11,12 85,86 

Sumber : Annual Report Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri 2019 

 Pada Tabel diatas menunjukan Return on Assets (ROA), Return on equity 

(ROE), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) / Finance to Deposit Ratio (FDR) PT. 

Bank Mandiri Tbk, lebih unggul dibandingkan dengan PT. Bank Syariah Mandiri 

Tbk. 

 Return on Assets (ROA) menggambarkan kinerja perusahaan berdasarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan jumlah assets yang dimiliki 

(Arinta, 2016).  

 Return on equity (ROE) Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi 

pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 

(Santy, 2017). 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) / Finance to Deposit Ratio (FDR) untuk 

mengukur posisi atau kemampuan likuiditas bank. Rasio ini menyatakan seberapa 
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jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya (Dahrul Aman Harahap, 2017). 

Dengan adanya bank konvensional yang membuka cabang dengan prinsip 

syariah dan beragamnya hasil penelitian terdahulu mengenai perbandingan kinerja 

keuangan antara kedua jenis bank tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membandingkan kinerja keuangan antara bank konvensional da bank syariah dan 

melakukan penelitian dengan judul : "Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank Mandiri Tbk dan 

Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia '’ 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagimana Kinerja Keuangan 

PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, dengan PT. Bank Mandiri Tbk periode 2019 dan 

dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

diteliti sebagai berikut:  

1. Bagaimana Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, dan PT. Bank 

Mandiri Tbk Periode 2019 dilihat dari ROA, ROE, dan LDR / FDR ? 

2. Bagaimana Dampak Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, dan 

PT. Bank Mandiri Tbk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menegtahui bagaimana Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah 

Mandiri Tbk, dengan PT. Bank Mandiri Tbk Periode 2019 dilihat dari 

ROA, ROE, dan LDR / FDR. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Kinerja Keuangan PT. Bank 

Syariah Mandiri Tbk, dengan PT. Bank Mandiri Tbk Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi atau kontribusi 

untuk pengembangan literatur perbankan syariah. Khususnya mengenai 

perbedaan kinerja keuangan antar bank dan dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indoensia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi atau kontribusi 

positif bagi bank dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja keuangan 

bank.  

2.1  Definisi Operasional 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai 

peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk 
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memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu 

bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. 

 


