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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang konsep perbandingan 

kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah adanya krisis global 

2.1.1 Eko Edi Widyanto (2012)  

Peniliti mencoba untuk menganalisis tingkat kesehatan dan kinerja 

keuangan bank dengan menggunakan metode CAMELS pada PT Bank Mega 

Syariah Periode 2008 -2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat 

kesehatan dan kinerja keuangan pada PT Bank Mega Syariah. Motivasi  penelitian 

ini adalah perekonomian yang kuat pada umumnya ditunjang oleh entitas ekonomi 

yang dimilikinya. Salah satu entitas yang hampir ada setiap negara adalah 

lembaga keuangan perbankan tingkat kesehatan dan kinerja yang baik dari 

perbankan suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara 

tersebut. Kesimpulan dari penilitian ini menjelaskan bahwa Kinerja keuangan baik 

pada rasio Kewajiban penyediaan Modal Minimum (KPMM), Rasio Aktiva 

Produktif dan Rasio ROA memenuhi ketentuan Bank Indonesia setiap tahunnya 

meskipun mengalami naik turun, kenaikan dan naik turun. Sedangkan rasio FDR 

pada Bank Mega Syariah dari tahun 2008,2009,dan 2010 tidak memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eko Edi Widyanto (2012), 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang sama sama 

membahas mengenai analisis kinerja keuangan perbankan syariah 

2. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang sama sama 

menggunakan Data Sekunder 

Perbedaan yang dilakukan oleh Eko Edi Widyanto (2012), dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan PT Bank 

Mega Syariah sedangkan Penelitian yang sekarang menggunakan data 

laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar Direktori Bank 

Indonesia. 

2. Penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai dampak krisi global 

sedangkan penelitian yang sekarang  membahas dampak krisis global 

2.1.2 Lutuf Ali phulpoto (2012)  

Peneliti mencoba untuk meneliti tentang kinerja keuangan perbankan 

syariah dengan membandingkan perbankan konvensional periode septemeber 

2008 – desember 2009 di Pakistan. Motivasi penelitian ini adalah perbankan 

syariah memiliki pertumbuhan yang lebih baik dimasa krisis global dibandingkan 

dengan bank konvensional di Pakistan. Penelitian ini menggunakan 12 rasio 

keuangan dengan perbandingan 4 bank syariah dan 5 bank konvensional periode 

2005 – 2009 di Pakistan. Hasil penelitian ini Penelitian saat ini menyoroti krisis 
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keuangan global dampaknya terhadap industri perbankan di Pakistan sebagai 

umum dan khusus dalam perbankan Islam di Pakistan. Bank-bank Islam telah 

kurang terpengaruh daripada bank konvensional dalam resesi global saat ini 

karena mereka dilarang kegiatan yang telah memberi kontribusi pada krisis kredit 

seperti investasi dalam aset beracun, Larangan Riba, unsur ketidakkepastian dan 

Judi dalam hubungan mereka dan kontrak. Karena Bank Islam berurusan hanya 

modus partisipatif keuangan berdasarkan Syariah Islam mereka tetap sangat 

tangguh selama krisis keuangan.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lutuf Ali Phulpoto (2012) 

dengan penelitian yang sekarang adalah 

1. Penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sekarang sama 

sama menggunakan rasio keuangan 

2. Penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sekarang sama 

sama menggunakan data perbankan syariah 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lutuf Ali Phulpoto (2012) dengan 

penelitian yang sekarang adalah 

1. Penelitian yang sebelumnya menggunakan data dari bank di Pakistan 

sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan data dari bank yang 

ada di Indonesia. 

2. Penelitian yang sebelumnya membandingkan bank syariah dengan 

bank konvensional sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan 

data perbankan syariah. 
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2.1.3 Fongnawati Budhijono dan Andre Wibowo (2011)  

Peneliti melakukan penelitian tentang evaluasi kesehatan perbankan pada 

masa krisis global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan 

kebangkrutan bank berdasarkan metode camel dan model Altman. Motivasi 

penelitian ini adalah kemampuan beberapa perusahaan perbankan untuk 

mempertahankan kelangsungan usaha mengalami penurunan hingga menjadi bank 

yang dapat dikategorikan bermasalah. 

Penelitian ini mengambil data laporan keuangan bank yang 

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Penelitian sampel didasarkan pada 

metode perposive sampling. Adapun beberapa kriteria yang digunakan adalah 

perusahaan yang terdaftar pada tahun 2007. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa bahwa metode camel yang merupakan alat untuk analisis yang secara resmi 

dari Bank Indonesia untuk menilai tingkat kesehatan sebuah bank, dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengestimasi kebangkrutan pada sebuah bank. 

Berdasarkan suatu analisis yang dilakukan terhadap 23 perusahaan perbankan 

dengan menggunakan analisis tingkat kesehatan rasio Camel, hanya satu sampel 

yang dinyatakan tidak sehat. Sedangkan alat analisis kebangkrutan model Altman, 

didapatkan hasil yang sangat bertolak belakang dengan hasil yang didapat dari 

analisis Camel. Dari analisis kebangkrutan Altman didapati dari 23 bank yang 

dianalisis, 15 diantaranya dinyatakan bangkrut. Hanya 8 bank yang tidak 

dinyatakan bangkrut dan namun tidak juga dinyatakan sehat. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa alat analisis kebangkrutan model Altman yang sering juga 
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digunakan oleh para peneliti sebelumnya, belum dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengestimasi kebangkrutan sebuah bank. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fongnawati Budhijono dan 

Andre Wibowo (2011) dengan penelitian yang sekarang adalah 

1. Penelitian yang sebelumnya dengan peneliti yang sekarang sama sama 

membahas tentang analisis rasio keuangan 

2. Penelitian yang sebelumnya dengan peneliti yang sekarang sama sama 

menggunakan data sekunder. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fongnawati Budhijono dan 

Andre Wibowo (2011) dengan penelitian yang sekarang adalah  

1. Penelitian yang sebelumnya membahas tentang model Altman sedangkan 

penelitian yang saat ini hanya membahas tentang metode Camels 

2. Penelitian yang sebelumnya menggunakan data laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian yang 

sekarang hanya membahas laporan keuangan perbankan syariah. 

2.1.4 Heri Praktiko dan Iis Sugianto (2011)  

Peneliti mencoba untuk meneliti tentang kinerja efisiensi Bank Syariah 

sebelum dan sesudah krisis global berdasarkan Data Envelopment Analysis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja efisiensi perbankan sebelum dan 

sesudah krisis ekonomi global. Melalui purposive sampling diperoleh sampel 

sebanyak 9 bank, terdiri dari 5 BUS dan 4 UUS. Data yang didapat oleh penelitian 

adalah data dari Bank Indonesia. Hasil penelitian ini adalah kelima rasio keuangan 

tersebut harus memiliki peringkat yang bagus juga, terutama rasio KAP yang 
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memiliki bobot tertinggi yaitu 50%. Sehingga jika rasio KAP kinerjanya 

meningkat mengakibatkan kinerja keuangan bank syariah tersebut juga akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Heri Praktiko (2011) dengan 

penelitian yang sekarang adalah 

1. Penelitian yang sebelumnya dengan yang sekarang sama sama 

menggunakan data sekunder. 

2. Penelitian yang sebelumnya dengan yang sekarang sama sama 

menggunakan data perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Heri Praktiko (2011) dengana 

penelitian yang sekarang adalah 

1. Penelitian yang sebelumnya menggunakan Data Envelopment Analysis 

sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode Camels. 

2. Penelitian yang sebelumnya menggunakan laporan tahunan sedangkan 

penelitian yang sekarang menggunakan laporan triwulanan. 

2.1.5 Surifah (2002) 

Peneliti mencoba untuk meneliti tentang kinerja keuangan perbankan 

swasta nasional indonesia sebelum dan setelah krisis ekonomi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan  perbankan Indonesia sejak 

terjadinya krisi ekonomi. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Swasta 

Nasional devisa maupun bukan devisa, sedangkan penelitiannya diambil secara 

purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah pengujian-pengujian yang telah 
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dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio Capital, Assets, Management dan 

Liquidity berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah krisis ekonomi dan 

kebanyakan rasio menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi justru lebih tinggi 

dibandingkan sebelum krisis. Namun pada aspek Earning atau kemampuan 

perusahaan memperoleh laba tidak berbeda secara signifikan, dan setelah krisis 

mengalami penurunan earning. keuangan bank syariah tersebut juga akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh surifah (2002) dengan 

penelitian yang sekarang adalah 

1. Penelitian yang sebelumnya dengan yang sekarang sama sama 

menggunakan data sekunder. 

2. Penelitian yang sebelumnya dengan yang sekarang sama sama 

menggunakan metode camel 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh surifah (2002) dengan penelitian 

yang sekarang adalah 

1. Penelitian yang sebelumnya menggunakan sampel data bank 

swasta nasional sedangkan penelitian sekarang menggunakan data bank umum 

syariah. 

2. Penelitian yang sebelumnya menggunakan laporan tahunan 

sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan laporan triwulanan. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bank Syariah dan Perkembangannya di Indonesia 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah di Indonesia secara konsisten telah 

menunjukan perkembangannya dari waktu ke wakttu. Pada awal tahun, 2009 aset 

bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2.24% adapun dalam 

hal penghimpunan dana pihak ketiga 2.18 %, sedangkan dalam hal pembiayaan 

mencapai 2,96% dari kesuluruhan bank di Indonesia. 

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh 

perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari jumlah BUS 

adalah sebanyak 5 perusahaan, sedangkan jumlah UUS sebanyak 26 unit dan 

BPRS sebanyak 132 Perusahaan.( Rizal Yaya, 2009 : 25) 

2.2.2 Alasan adanya Bank Syariah 

Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun 

praktik. Alasan filosofinya adalah dilarangnya riba’ dalam transaksi keuangan 

maupun dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau 

konvensional mengandung beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis 

2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan 

kebangkrutan. 
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3. Komitmen bank untuk keamanan uang deposan berikut bunganya 

membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya 

4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh 

usaha kecil 

5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha 

kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan 

bunga mereka. 

Jadi dari kelemahan sistem perbankan konvensional tersebut, maka 

perbankan syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan 

produk sendiri sesuai dengan teori perbankan syariah. (Dr. Amir Machmud, 2010 

: 5) 

2.2.3 Fungsi Bank Syariah 

Dalam beberapa literatur perbankan syari’ah, bank syari’ah dengan 

beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki 

setidaknya empat fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Manajer investasi  

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank 

syari’ah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini bank syari’ah 

betindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) 

dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang 

produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan 

yang akan dibagi hasilkan antara bank syari’ah dan pemilik dana. 
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2. Fungsi investor  

Dalam penyaluran dana, bank syari’ah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang yang dilakukan 

pada sektorsektor yang produtif dengan resiko yang minim dan tidak 

melanggar ketentuan bank syari’ah. Selain itu, dalam menginvestasikan 

dana bank syari’ah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan 

syari’ah. 

3. Fungsi sosial 

Fungsi sosial bank syari’ah merupakan sesuatu yang melekat pada bank 

syari’ah. Setidaknya adda dua instrumen yang digunakan oleh bank 

syar’ah dalam fungsi sosialnya , yaitu instrumen zakat, infak, sadaqah, 

dan wakaf. 

4. Fungsi jasa keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syari’ah tidaklah 

berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanaan kliring, 

transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of credit, letter of guarantee, dan 

lain sebagainya. 

2.2.4 Prinsip Prinsip dalam penghimpunan dana bank syari’ah 

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank 

konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen 

tabungan,giro dan deposito secara total baisa disebut dengan pihak ketiga. Akan 

tetapi, pada bank syariah klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak 

didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip 
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yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip 

penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu : 

1. Prinsip Wadiah 

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang 

penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Wadiah  dibagi atas 

dua, yaitu  

1.1 Wadiah Yad-dhamanah 

Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat 

dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan 

tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak 

penerima titipan. 

1.2 Wadiah Yad-amanah 

Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut 

sampai si penitip mengambil kembali titipannya. 

2. Prinsip Mudharabah 

Mudharabah  adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana 

pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas 

pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha sesuai dengan nisbah bagi 

hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi 

kerugian, pihak yang menyediakan dana akan kehilangan sebagian 

imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Berdasarkan 

PSAK 105, Mudharabah dibagi atas tiga yaitu 
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2.1 Mudharabah Muqayyadah 

Pihak yang mengelola memberi batasan kepada Bank dalam 

pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun 

konsumen. 

2.2 Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah yang beri kuasa kepada Bank secara penuh untuk 

menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan 

usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, 

pemasok, maupun konsumen. 

2.3 Mudharabah Musyarakah 

Pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama 

investasi.  

2.2.5 Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah 

Penyaluran dana Bank Syariah dilakukan dengan menggunakan tiga 

skema, yaitu  

1. Prinsip Jual Beli 

Prinsip Jual Beli terdiri atas tiga,yaitu 

1.1 Jual beli dengan skema murabahah 

Jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang 

bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. 

1.2 Jual beli dengan skema salam 
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Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh 

pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat 

digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup 

dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki 

bargaining power  dengan penjual dibanding sekiranya 

pembelian barang dilakukan oleh bank. 

1.3 Jual beli dengan skema Istishna’ 

Jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli 

kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan 

barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang 

diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang 

disepakati. 

2. Prinsip Sewa 

Prinsip sewa terdiri atas dua skema, yaitu 

2.1 Sewa dengan skema Ijarah 

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan 

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disewakan. Transaksi sewa dengan skema Ijarah bank 

adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah 

penyewa. 

2.2 Sewa dengan skema Muntahiya Bittamik 

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan 

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 
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disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat 

tertentu sesuai dengan akad sewa. 

2.2.6 Prinsip Prinsip dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan 

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan 

prinsip prinsip transaksi syariah yang etalah difatwakan oleh DSN. 

Beberapa prinsip itu adalah 

1. Wakalah 

Penyerahan, pendelegasian. atau pemberian mandat. Konteks 

muamalah wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang 

(muwakkil) kepada yang lain dalam hal – hal yang diwakilkan.  

2. Kafalah 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak 

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung 

3. Hawalah 

Pengalihan utang dari orang yang berhutang (muhil) kepada orang 

lain yang menanggungnya (muhal’alaib) 

4. Sharf 

Prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik  

antar mata uang sejenis ataupun antar mata uang berlainan jenis. 

5. Ijarah 



24 

 

 

 

Prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi 

jasa keuangan bank syariah. Ijarah  bila diterapkan untuk 

mendapatkan barang atau manfaat disebut sewa menyewa. 

2.2.7 Krisis Global 

Terjadinya krisis global diawali dengan rekayasa instrumen keuangan 

yang berbentuk subprime mortgage  menjadi salah satu sebab timbulnya krisis 

ekonomi di Amerika Serikat. Subprime mortgage atau Surat Kredit Perumahan 

(KPR) yang berbunga rendah di tahun (2001 - 2005) menyebabkan meningkatnya 

permintaan rumah. Rendahnya tingkat suku bunga ditahun tersebut dikarenakan 

Bank Sentral AS mengantisipasi kelesuan investasi karena dampaknya runtuhnya 

saham – saham teknologi pada maret 2000. (Heri Sudarsono, 2009) 

Puncaknya, Senin, 15 September 2008, Lehman Brothers sebuah institusi 

yang didirikan tiga bersaudara imigran asal Jerman: Henry, Emanuel dan Mayer 

Lehman sekitar tahun 1847 menyatakan diri bangkrut setelah gagal mendapatkan 

opsi Chapter 11 Protection. Protokol ini adalah mekanisme emergensi terhadap 

lembaga keuangan di AS yang mengalami masalah likuiditas meminta 

pertolongan otoritas moneter di sana. Dari sinilah pelintiran krisis seperti tiupan 

angin puting beliung Tornado yang imbasnya kemana-mana hingga ke Indonesia 

bahkan sampai pula ke satu juta pekerja yang kehilangan pekerjaan. Di Indonesia, 

imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir 2008.  

2.2.8 Dampak Krisis Global 

Menurut Kwik Kian Gie, 2008 dampak krisis global meliputi: 
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Dampak pertama adalah bahwa bank tidak percaya pada bank lain yang 

minta kredit kepadanya melalui pembelian surat berharganya. Ini berarti bahwa 

bank-bank yang tadinya memperoleh likuiditas dari sesama bank menjadi 

kekeringan likuiditas, sedangkan bank-bank yang termasuk kategori  investment 

bank atau hedge fund tidak mendapatkan uangnya dari penabung individual, tetapi 

dari bank-bank komersial atau sesama investment bank atau sesama hedge funds. 

Jadi dampak pertama adalah kekeringan likuiditas. 

Dampak kedua adalah bahwa bank yang menagih piutangnya yang sudah 

jatuh tempo tidak memperoleh haknya, karena bank yang diutanginya tidak 

mampu membayarnya tepat waktu, karena pengutang utamanya, yaitu individu 

yang membeli rumah-rumah di atas batas kemampuannya memang tidak mampu 

memenuhi kewajibannya. Lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat dengan 

sadar memberikan kredit rumah kepada orang yang tidak mampu. Itulah sebabnya 

namanya subprime mortgage. Sub artinya di bawah. Prime artinya prima atau 

bonafid. Jadi dengan sadar memang memberikan kredit rumah kepada orang-

orang yang tidak bonafid atau tidak layak memperoleh kredit. Bahwa kepada 

mereka toh diberikan, bahkan berlebihan, karena adanya praktek yang disebut 

sliced and diced tadi. Dampak kedua ini, yaitu bank-bank gagal bayar kepada 

sesama bank mengakibatkan terjadinya rush oleh bank-bank pemberi kredit, 

antara lain kepada Lehman Brothers. Maka Lehman musnah dalam waktu 24 jam. 

Dampak yang riil dan sekarang terasa ialah dijualnya saham-saham di 

Bursa Efek Indonesia oleh para investor asing karena mereka membutuhkan 

uangnya di negaranya masing-masing. Maka IHSG anjlok. Uang rupiah hasil 
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penjualannya dibelikan dollar, yang mengakibatkan nilai rupiah semakin turun. 

Namun sayang bahwa kenyataan yang kasat mata ini tidak mau diakui oleh 

pemerintah, sehingga pemerintah memilih membatasi Bursa Efek dalam ruang 

geraknya dengan cara mengekang Bursa Efek demikian rupa, sehingga praktis 

fungsi Bursa Efek ditiadakan. 

2.2.9 Penerapan Metode CAMELS untuk analisis kinerja keuangan Bank 

Syariah 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan 

kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar 

dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan 

langkah-langkah perbaikan. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi 

laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu 

seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan 

kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai 

seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

Menurut Penelitian Yunanto Adi Kusomo (2008) yang menjelaskan 

bahwa Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank 

syariah dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 

yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan CAMELS (Capital, Asset, 
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Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity Market Risk). Ini merupakan alat 

ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung 

kesehatan bank syariah di Indonesia.Dari hasil penelitiannya bahwa metode 

camels dapat digunakan untuk analasis kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya 

menggunakan metode CAMELS untuk analisis kinerja keuangan bank syariah 

maka penelitian sekarang juga menggunakan metode CAMELS untuk Analisis 

kinerja keuangan bank syariah. 

2.2.10  RASIO CAMELS  

Perhitungan kinerja keuangan bank syariah menurut Peraturan Bank 

Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut: 

A. Rasio permodalan (capital) 

Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula 

digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan 

yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. 

𝐾𝑃𝑀𝑀 =
Mtier1 + Mtier2 + Mtier3 − Penyertaan

𝐴𝑇𝑀𝑅
 

Dimana: 

KPMM : Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum 

M tier1 : Modal inti 

M tier2 : Modal pelengkap 
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M tier3 : Modal pelengkap tambahan 

Penyertaan : Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada 

perusahaanyang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi 

tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau 

akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan 

syariah. 

ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

Kriteria penilaian peringkat: 

Peringkat 1 = KPMM ≥ 12% 

Peringkat 2 = 9% ≤ KPMM < 12% 

Peringkat 3 = 8% ≤ KPMM < 9% 

Peringkat 4 = 6% < KPMM < 8% 

Peringkat 5 = KPMM ≤ 6% 

Kriteria penetapan peringkat faktor permodalan: 

Peringkat 1, mencerminkan tingkat modal secara signifikan berada lebih 

tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di 

tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang. 

Peringkat 2, mencerminkan tingkat modal berada lebih tinggi 

dariketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini 

serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang. 

Peringkat 3, mencerminkan tingkat modal berada sedikit diatas atau 

sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada 

tingkat ini selama 12 (dua belas) bulan mendatang. 



29 

 

 

 

Peringkat 4, mencerminkan tingkat modal sedikit dibawah ketentuan 

KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan dalam 6 (enam) 

bulan mendatang. 

Peringkat 5, mencerminkan tingkat modal berada lebih rendah dari 

ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini atau 

menurun dalam 6 (enam) bulan mendatang 

B. Rasio kualitas aktiva produktif (KAP) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu 

penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat 

berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan 

untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasikan laba secara 

maksimal. Selain itu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi 

aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) 

yang akan muncul. 

𝐾𝐴𝑃 = 1 −
APYD 

𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐾𝑇𝐼𝐹
 

Dimana: 

APYD: Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan, meliputi: 

- 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus. 

- 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar. 

- 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan. 

- 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. 
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Aktiva Produktif : Penaman bank dalam bentuk kredit, surat 

berharga,penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk 

memperoleh penghasilan. 

Kriteria penilaian peringkat: 

Peringkat 1 = KAP > 0,99 

Peringkat 2 = 0,96 < KAP ≤ 0,99 

Peringkat 3 = 0,93 < KAP ≤ 0,96 

Peringkat 4 = 0,90 < KAP ≤ 0,93 

Peringkat 5 = KAP ≤ 0,90 

Kriteria penetapan peringkat faktor kualitas aset produktif: 

Peringkat 1, mencerminkan kualitas aset sangat baik dengan risiko 

portofolio yang sangat minimal. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan 

dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan sangat baik 

dan sesuai dengan skala usaha bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional 

yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasi kan dengan sangat 

baik. 

Peringkat 2, mencerminkan kualitas aset baik namun terdapat kelemahan 

yang tidak signifikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan 

pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

dengan skala usaha bank, serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan 

sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik. 

Peringkat 3, mencerminkan kualitas aset cukup baik namun diperkirakan 

akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan dan 
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prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah 

dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan skala usaha bank, namun 

masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan atau didokumentasikan dan 

diadministrasikan dengan cukup baik. 

Peringkat 4, mencerminkan kualitas aset kurang baik dan diperkirakan 

akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan 

secara mendasar. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan 

resiko dari pembiayaan dilaksanakan dengan kurang baik dan atau belum sesuai 

dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak 

segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha 

bank dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik. 

Peringkat 5, mencerminkan kualitas aset tidak baik dan diperkirakan 

kelangsungan hidup bank sulit untuk dapat diselamatkan. Kebijakan dan prosedur 

pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan dilaksanakan 

dengan tidak baik dan atau tidak sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat 

kelemahan yang sangat signifikan dan kelangsungan usaha bank sulit untuk dapat 

diselamatkan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak 

baik. 

C. Rasio rentabilitas (earning) 

Rasio ini untuk Mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan 

laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen 

bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau 
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menekan biaya. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Return On Asset  (ROA). 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba sebelum Pajak 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝐴
 

Kriteria penilaian peringkat: 

Peringkat 1 = ROA > 1,5 % 

Peringkat 2 = 1,25% < ROA ≤ 1,5% 

Peringkat 3 = 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

Peringkat 4 = 0% < ROA ≤ 0,5% 

Peringkat 5 = ROA ≤ 0% 

Kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas: 

Peringkat 1, mencerminkan kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk 

mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip 

akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan 

(profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Peringkat 2, mencerminkan kemampuan rentabilitas tinggi untuk 

mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip 

akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan 

(profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Peringkat 3, mencerminkan kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk 

mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip 

akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan 

(profit distribution) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Peringkat 4, mencerminkan kemampuan rentabilitas rendah untuk 

mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip 

akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan 

(profit distribution) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Peringkat 5, mencerminkan kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk 

mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip 

akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan 

(profit distribution) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

D. Rasio likuiditas (liquidity) 

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank 

tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua 

simpanan nasabah, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa 

terjadi penangguhan. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah 

Short Term Mismatch (STM).  

𝑆𝑇𝑀 =
Aktiva Jangka Pendek 

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 

Dimana: 

- STM: Short Term Mismatch 

- Aktiva Jangka Pendek: aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, 

SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

- Kewajiban Jangka Pendek: kewajiban likuid kurang dari 3 bulan 

Kriteria penilaian peringkat: 

Peringkat 1 = STM > 25% 
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Peringkat 2 = 20% < STM ≤ 25% 

Peringkat 3 = 15% < STM ≤ 20% 

Peringkat 4 = 10% < STM ≤ 15% 

Peringkat 5 = STM ≤ 10% 

Kriteria penetapan peringkat faktor likuiditas: 

Peringkat 1, mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk 

mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas 

sangat kuat. 

Peringkat 2, mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk 

mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas 

kuat. 

Peringkat 3, mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk 

mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas 

memadai. 

Peringkat 4, mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk 

mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas 

lemah. 

Peringkat 5, mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk 

mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas 

sangat lemah. 

E. Sensitivias terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk) 

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang 
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disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar 

dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk 

menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul 

dari pengaruh perubahan risiko pasar. 

MR =
 Ekses Modal 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑟 
 

Dimana: 

- MR: Market Risk 

- Ekses Modal: kelebihan atas modal minimum yang ditetapkan untuk 

mengcover risiko pasar akibat pergerakan nilai tukar. 

- Potential Loss Nilai Tukar: risiko kerugian yang timbul akibat 

pergerakan nilai tukar yang berlawanan dengan perkiraan bank (gap 

position dari exposure banking book valas dikali fluktuasi nilai tukar). 

Kriteria penilaian peringkat: 

Peringkat 1 = MR • 12% 

Peringkat 2 = 10% • MR < 12% 

Peringkat 3 = 8% • MR < 10% 

Peringkat 4 = 6% • MR < 8% 

Peringkat 5 = MR < 6% 

Kriteria penetapan peringkat faktor sensitivitas terhadap risiko pasar: 

Peringkat 1, mencerminkan risiko sangat rendah, dan penerapan 

manajemen risiko pasar efektif dan konsisten. 

Peringkat 2, mencerminkan risiko relatif rendah, dan penerapan 

manajemen risiko pasar efektif dan konsisten. 
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Peringkat 3, mencerminkan risiko moderat atau tinggi, dan penerapan 

manajemen risiko pasar efektif dan konsisten 

Peringkat 4, mencerminkan risiko moderat atau tinggi, dan penerapan 

manajemen risiko pasar yang kurang efektif dan kurang konsisten. 

Peringkat 5, mencerminkan risiko moderat atau tinggi, dan penerapan 

manajemen risiko pasar tidak efektif dan tidak konsisten. 

2.3 Kerangka Penelitian 

 

Melihat pengelolaan bank yang berhasil akan dilihat, maka model 

konseptual yang didasarkan pada tinjuan pustaka, maka kerangka pemikiran 

sebagai berikut 

Gambar 2.1 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

H1: Ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah, jika dilihat dari rasio 

permodalan (Capital) tiga tahun sebelum dan empat tahun sesudah tahun 2008. 

H2: Ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah, jika dilihat dari rasio 

kualitas aset tiga tahun sebelum dan empat tahun sesudah tahun 2008. 

H3: Ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah, jika dilihat dari rasio 

rentabilitas tiga tahun sebelum dan empat tahun sesudah tahum 2008. 

H4: Ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah, jika dilihat dari rasio 

likuiditas tiga tahun sebelum dan empat tahun sesudah tahum 2008. 

 

 

 

 


