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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor perbankan memiliki peranan yang penting bagi suatu negara karena 

perbankan berkegiatan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada 

masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana diperoleh dari pihak yang memiliki kelebihan 

dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, dan deposito. Kemudian, untuk 

kegiatan penyaluran dana diberikan dalam bentuk kredit.  

Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dapat menjadi penggerak perekonomian 

sebuah negara.  Hal ini disebabkan karena sektor perbankan sangat dibutuhkan oleh hampir 

semua sektor usaha, baik sektor pertanian, pertambangan, industri dasar & kimia, 

transportasi, maupun perdagangan dan jasa. Sektor lain akan sangat membutuhakan sektor 

perbankan sebagai mitra kerja mereka, sehingga tidak akan lepas dari sektor perbankan 

agar dapat membantu menjalankan aktivitas atau transaksi yang menyangkut dengan 

keuangan sehingga dapat mendukung kelancaran usaha sektor mereka (Ismail, 2010: 02). 

Perbankan dapat dikelompokan berdasarkan kepemilikan, status, organisasi, dan 

yang paling umum adalah perbankan berdasarkan kegiatan operasionalnya. Dalam 

pengelompokan berdasarkan kegiatan operasional perbankan dibagi menjadi 2 kelompok, 

yaitu perbankan dengan kegiatan usaha secara konvensional dan kegiatan usaha secara 

syariah.  
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Bank konvensional dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya akan memberikan 

balas jasa berupa persentase bunga dari penghimpunan dana atau membebankan balas jasa 

berupa persentase bunga dari penyaluran dana pada periode tertentu. Persentase bunga 

yang diberikan ditetapkan per tahun. (Budisantoso dan Nuritomo, 2017: 207) 

Sedangkan bank syariah dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya berlandaskan 

pada hukum Islam. Bank syariah tidak memberikan balas jasa atas penghimpunan dana 

maupun membebankan balas jasa atas penyaluran dana berupa persentase bunga seperti 

bank konvensional. Balas jasa yang diberikan berdasarkan prinsip syariah hukum islam 

yaitu jual beli dan bagi hasil. (Budisantoso dan Nuritomo, 2017: 207) 

Kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah 

akan sangat berkaitan dengan adanya risiko keuangan karena adanya aktivitas 

penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yang dipercayakan oleh 

pihak kelebihan dana kepada bank menjadi sebuah risiko ketika bank menyalurkan 

penghimpunan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana melalui pinjaman kredit. 

Risiko tersebut akan muncul apabila kegiatan penyaluran dana mengalami gagal bayar 

tidak tetap waktu, dan bank tetap harus dapat mengembalikan penyaluran dana tersebut 

pada waktu tertentu. 

Dalam kegiatan aktivitas penyaluran dana kepada pihak kekurangan dana bank 

mengambil keputusan yang memiliki risiko atas keputusan penyaluran dana melalui kredit, 

valuta asing, inkaso, maupun penerbitan kartu kredit. Risiko yang diterima oleh bank 

konvensional maupun bank Syariah atas kegiatan aktivitas penyaluran dana maupun 

penghimpunan dana memiliki risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko 

operasional, risiko strategic, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi.  
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Risiko yang dihadapi oleh perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, 

yaitu risiko finansial dan risiko non finansial. Risiko yang lebih penting untuk diperhatikan 

adalah risiko finansial karena perbankan merupakan bisnis usaha yang bekerja dibidang 

jasa keuangan. Risiko finansial yang dihadapi perbankan adalah risiko kredit, risiko 

likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. 

Penyaluran dana kepada pihak yang kekurangan dana dalam bank konvensional 

disebut dengan kredit, sedangkan penyaluran dana dalam bank Syariah disebut dengan 

pembiayaan. Risiko kredit akan timbul apabila debitur melakukan pinjaman kredit ke pada 

bank namun tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya.  

Untuk mengukur risiko kredit pada bank konvensional dapat menggunakan rasio 

NPL (Non Performing Loan). Sedangkan risiko kredit dalam bank Syariah disebut dengan 

risiko pembiayaan dimana risiko ini dapat muncul ketika pihak kekurangan dana 

mengalami kegagalan membayar ijarah, kegagalan pihak kekurangan dana dalam 

membayar kembali Istishna’, dan sebagainya. Untuk mengetahui risiko pembiayaan pada 

bank Syariah dapat mengukur dan menghitung menggunakan rasio NPF (Non Performing 

Financing). 

Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional atau Non Performing 

Financing (NPF) pada bank Syariah adalah jumlah dana yang kurang lancar atau istilah 

kredit macet. Semakin tinggi nilai rasio NPL atau rasio NPF akan mengindikasikan bahwa 

semakin rendah potensi dana yang sudah disalurkan untuk dapat dikembalikan. Setiawan 

dan Nusron (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan risiko likuiditas dilihat 

dari rasio NPL dan rasio NPF pada bank konvensional dan bank syariah. 
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Risiko likuiditas adalah kondisi bank berada pada posisi tidak mampu untuk 

memenuhi dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi setiap hari maupun 

kebutuhan mendesak lainnya karena seluruh dana yang dimiliki disalurkan kepada 

masyarakat melalui pinjaman.  

Untuk mengetahui seberapa besar risiko likuiditas bank konvensional dapat 

dipergunakan Loan Deposit Ratio (LDR), kemudian untuk mengetahui seberapa besar 

risiko likuiditas pada bank syariah dapat dipergunakan rasio Financing Deposit Ratio 

(FDR). Semakin tinggi nilai rasio likuiditas menunjukan bahwa tingkat kemampuan bank 

dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman sangat tinggi sehingga 

menjadikan bank menjadi relative tidak likuid. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawan dan Nusron (2020) menyatakan bahwa tingkat risiko likuiditas bank syariah lebih 

tinggi dibandingkan bank konvensional. 

Risiko pasar adalah risiko yang akan muncul akibat adanya perubahan kondisi luar 

pasar seperti perubahan suku bunga dan nilai tukar yang tidak dapat dikendalikan oleh 

bank. Didalam risiko pasar terdapat bagian komponen yaitu, risiko suku bunga, risiko nilai 

tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Aktivitas perbankan penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana berhubungan erat dengan bunga sehingga pada penelitian ini akan 

lebih terfokus kepada risiko bunga. Dalam bank syariah bunga memiliki istilah lain yaitu 

bagi hasil.  

Untuk mengetahui seberapa besar risiko pasar bank konvensional dapat 

dipergunakan Net Interest Margin (NIM), kemudian untuk mengetahui seberapa besar 

risiko pasar pada bank Syariah dapat menggunakan Net Operating Margin (NOM). Arinta 
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(2016) mengatakan bahwa nilai NOM lebih besar dibandingkan nilai NIM yang berarti 

risiko Bank Mandiri syariah lebih tinggi dibandingkan Bank Mandiri.  

 Risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat fungsi operasional yang tidak 

mencukupi atau kurang memadahi, adanya kesalahan dari manusia, kegagalan pada 

system, atau keadaan dilingkungan eksternal yang mempengaruhi opersional dari bank. 

Risiko operasional juga bisa terjadi pada perbankan Syariah. Untuk mengetahui seberapa 

besar risiko operasional ini dapat mengukur dan menghitung menggunakan rasio Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian yang dilakukan oleh 

Putri, Fadah, dan Endhiarto (2015) menyatakan bahwa nilai rasio BOPO pada bank 

konvensional nilainya lebih rendah dibandingkan dengan bank syariah, yang berarti risiko 

operasional pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peniliti sebelumnya 

memperlihatkan hasil yang berbeda-beda satu sama lain. Dan berikut data statistik 

perbankan di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. 

TABEL 1.1 

Kelompok Bank dan Kantor Perbankan 

Kelompok Bank dan Kantor 

Bank 

Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bank Umum Konvensional - Bank Persero 4 4 4 4 4 

Bank Umum Konvensional - Bank 

Pembangunan Daerah 
25 26 26 24 24 

Bank Umum Konvensional - Bank Swasta 

Nasional 
67 64 64 64 60 
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Bank Umum Konvensional - Kantor 

Cabang Bank Asing 
10 10 9 9 8 

Jumlah Bank Umum Konvensional 106 104 103 101 96 

Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan 

Daerah 
- - - 2 2 

Bank Umum Syariah - Bank Swasta 

Nasional 
12 12 12 12 12 

Jumlah Bank Umum Syariah 12 12 12 14 14 

Jumlah Bank Umum 118 116 115 115 110 

Sumber: https://www.bps.go.id/ 

Dapat dilihat berdasarkan Data Statistik Perbankan Indonesia dari tahun 2015 

hingga 2019, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 106 bank umum konvensional 

dan 12 bank umum syariah, sedangkan pada tahun 2019 menunjukan adanya penurunan 

pada bank umum konvensional dengan jumlah 96 bank dan bertambahnya jumlah bank 

umum syariah menjadi 14 bank. Penurunan pada bank umum konvensional dan kenaikan 

pada bank umum syariah menjadikan motivasi bagi peneliti untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan risiko yang dihadapi oleh kedua jenis bank umum antara bank 

konvensional dengan bank syariah yang sehingga menyebabkan tutup nya bank 

konvensional di setiap tahunnya. 

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KEUANGAN BANK 

KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH PERIODE 2015 – 2019”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 

https://www.bps.go.id/
https://www.bps.go.id/
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1. Apakah terdapat perbedaan risiko kredit antara bank konvensional dengan bank 

Syariah? 

2. Apakah terdapat perbedaan risiko likuiditas antara bank konvensional dengan bank 

Syariah?  

3. Apakah terdapat perbedaaan risiko pasar antara bank konvensional dan bank 

Syariah? 

4. Apakah terdapat perbedaaan risiko operasional antara bank konvensional dengan 

bank Syariah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan paparan rumusan masalah  diatas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan risiko kredit antara bank konvensional dengan bank 

Syariah. 

2. Untuk mengetahui perbedaan risiko likuiditas antara bank konvensional   dengan 

bank Syariah. 

3. Untuk mengetahui perbedaan risiko pasar antara bank konvensional dengan bank 

Syariah. 

4. Untuk mengetahui perbedaan risiko operasional antara bank konvensional dengan 

bank Syariah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Harapan dari peneliti atas dilakukannya penelitian ini adalah dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi peneliti, bagi perbankan, dan juga para 

investor. 
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5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui, menambah 

pengetahuan dan wawasan dari peneliti. Dan juga diharapkan penilitian ini bisa 

memberikan referensi tambahan untuk para peneliti selanjutnya. 

5.2 Bagi Bank Konvensional Dan Bank Syariah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran, 

pandangan, dan masukan bagi bank konvensional maupun bank Syariah mengenai 

risiko keuangan perbankan, sehingga bank konvensional dan bank Syariah bisa 

melakukan manajemen starategi untuk mencegah munculnya risiko keuangan pada 

masing – masing bank. 

5.3 Bagi Para Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

pandangan mengenai perbandingan besarnya risiko pada bank konvensional dan bank 

Syariah. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan dan pertimbangan bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan 

untuk investasi. 

 

 

 

 

 

 

 


