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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Perbankan syariah di Indonesia meliputi Bank Umum Syariah serta Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk mengetahui kinerja bank syariah, diperlukan 

penilaian terhadap kondisi atau kesehatan bank syariah tersebut. Beberapa 

penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai kinerja keuangan bank syariah, 

penelitian sebelumnya dilakukan oleh Risda (2016) tentang analisis kinerja 

keuangan bank syariah dengan metode RBBR dan SCnP di Indonesia pada 

periode 2013-2015. Penelitian Risda (2016) berkesimpulan bahwa kinerja bank 

syariah yang baik (profit tinggi) tidak selalu berbanding lurus dengan ketaatan 

bank pada sistem syariah. Mengenai profit yang dijelaskan pada penelitian ini 

menggunakan rerata dari data yang sudah di olah. Dilihat dari penelitian ini 

perbankan syariah di Indonesia tidak semua taat dengan sistem atau prinsip 

syariah, hal ini dibuktikan dengan analisa SCnP yang menunjukkan ada beberapa 

bank yang memiliki tingkat ketaatan syariah rendah namun profitabilitas tinggi 

serta tingkat ketaatan syariah dan profitabilitas juga rendah. Namun ada juga yang 

tingkat ketaatan syariah serta profitabilitasnya tinggi. 

Ratnaputri (2013) meneliti kinerja keuangan bank syariah dengan metode 

CAMELS dan SCnP pada periode 2009-2012. Ratnaputri berkesimpulan bahwa 

hasil analisa model SCnP pada bank-bank syariah di Indonesia tidak semua taat 

pada sistem syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) berada pada kuadran kanan 
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atas/upper right quadrant (URQ) selama empat tahun berturut-turut, dimana URQ 

mengindikasikan bahwa bank memiliki kesesuaian syariah dan tingkat 

profitabilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan lima bank sampel lainnya, 

yaitu Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, 

Bank Panin Syariah dan Bank Mega Syariah. 

Kuppusamy et al (2010) meneliti penilaian kinerja Bank Islam dengan 

menggunakan Shariah Conformity and Profitability Model pada bank Malaysia, 

Bahrain, Kuwait dan Jordan periode 2001-2004. 

 
Gambar 2.1 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2001 

(Kuppusamy et al., 2010) 

Hasil penelitian oleh Kuppusamy pada tahun 2001, Bahrain berada di 

posisi kinerja terbaik dengan profitabilitas tinggi dan kesesuaian syariah juga 

tinggi seperti halnya dengan Kuwait. Sedangkan Jordan berada di posisi 

profitabilitas tinggi namun kesesuaian syariah lemah, dan Malaysia berada pada 

posisi profitabilitas rendah dan kesesuaian syariah rendah. Hasil tersebut disajikan 

dalam Gambar 2.1. 
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Gambar 2.2 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2002 

(Kuppusamy et al., 2010) 

Tahun 2002 hanya ada perubahan posisi dari bank Kuwait yang 

mengalami pergerakan ke kiri yang berarti mengalami penurunan dalam 

kesesuaian syariah dan bank Bahrain mengalami pergeseran ke atas yang berarti 

mengalami kenaikan dari segi profitabilitas. Kinerja tersebut disajikan dalam 

Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.3 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2003 

(Kuppusamy et al., 2010) 

Kinerja keuangan bank syariah tahun 2003 disajikan dalam Gambar 2.3. 

Bank Kuwait (B) mengalami peningkatan profitabilitas akan tetapi mengalami 

penurunan dari segi kesesuaian syariah dan Bank Jordan (C) mengalami 
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penurunan profitabilitas. Tahun 2004 posisi masih tetap sama, yang berarti dari 

semua sampel yang digunakan, hanya bank Bahrain yang dari tahun ke tahun 

berada posisi yang paling baik, yaitu dengan profitabilitas dan kesesuaian syariah 

yang tinggi. Hasil pada tahun 2004 disajikan pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2004 

(Kuppusamy et al., 2010) 

Penelitian-penelitian terkait dengan kinerja keuangan bank yang sudah 

dilakukan kebanyakan menggunakan bank umum syariah sebagai objek 

penelitian, sedangkan penelitian dengan objek BPRS belum banyak dilakukan. 

BPRS sangat berperan dalam memperdayakan dan meningkatkan ekonomi umat 

dengan mengembangkan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Meningkatnya pembiayaan yang disalurkan dan pendapatan pengusaha 

kecil berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan tenaga kerja usaha kecil, dengan 

adanya pemberian dana oleh bank pembiayaan rakyat syariah pada akhirnya 

memberikan pengaruh terhadap terjadinya pengembangan wilayah pada daerah 

tersebut (Harahap, 2013). Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai tingkat kinerja keuangan bank pembiayaan rakyat syariah supaya dapat 
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dilakukan koreksi dan evaluasi mengenai sistem syariah yang berjalan serta dapat 

dijadikan bahan pertimbangan investor. 

 

B. KERANGKA TEORI 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam aktivitasnya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat menjalankan transaksi ke luar 

negeri yang melibatkan mata uang asing dan menjalankan transaksi dalam negeri. 

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional 

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melakasankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan sesuai jangka waktu yang disepakati dengan 

imbalan atau bagi hasil (Soemitra A, 2009). 

Bank merupakan lembaga yang melayani masyarakat, maka dari itu bank 

harus menunjukan bahwa kinerjanya baik dan sehat. Kesehatan bank merupakan 

kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara 

normal, mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara yang sesuai 
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peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso dan Triandaru, 2006). Buruknya 

kondisi kesehatan perbankan disebabkan oleh banyak faktor yang beragam. Faktor 

yang rentan dihadapi seluruh perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit dalam 

sistem perbankan berarti bahwa pembayaran kredit tertunda atau tidak ada sama 

sekali yang dapat menyebabkan masalah arus kas dan mempengaruhi likuiditas 

bank, oleh karena itu risiko kredit merupakan penyebab utama kegagalan bank 

(Greuning, 2011). 

Analisa kesehatan bank dapat dilakukan melalui metode RBBR. Metode 

Risk-Based Bank Rating (RBBR) yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan pendekatan risiko. Penilaian dilakukan berasarkan analisis yang 

komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan 

prospek perkembangan bank (PBI No. 13/1/PBI/2011). RBBR ini menggantikan 

metode analisa kesehatan bank sebelumnya, yaitu metode CAMELS yang 

menganalisa Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and 

Sensitivity to Market Risks. Kedua analisa yang sudah ada tersebut sebenarnya 

lebih mengacu ke perbankan konvensional. Metode baru yang lebih 

mengkhususkan dalam perbankan syariah ah metode SCnP (Shariah Conformity 

and Profitability). Metode SCnP ini lebih kompleks dalam artian selain 

menganalisa kinerja keuangan bank melalui indikator perbankan konvensional, 

namun juga mengharuskan bank tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. 

Perbankan di Indonesia wajib melakukan transparansi data yang dimiliki 

dan pengungkapan diharapkan semua bank dapat diawasi kinerjanya. 

Transaparansi adalah prinsip keterbukaan informasi mengenai kondisi saat ini, 
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keputusan bisnis dan tindakan konkret yang dapat diakses, dilihat dan dikaji 

pemahaman yang benar untuk semua pihak yang berkepentingan. Tujuan 

pelaporan bank yaitu untuk meningkatkan transparansi bisnis bank dan 

perkembangan kepada publik. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh bank 

meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

kualitas asset dan sebagianya. Laporan posisi keuangan berisi informasi 

posisikeuangan bank terkait asset, liabilitas, dan struktur permodalan bank. 

Laporan laba rugi memberikan informasi kinerja bank selama periode tersebut, 

akan terlihat apakah bank mengalami kerugian ataupun berapa keuntungan yang 

dimiliki bank (Wahyudi et al., 2013). 

 
Gambar 2.5 Kuadran Shariah Conformity and Profitability Model 

(Kupussamyet al., 2010) 

SCnP Model yaitu metode pengukurankinerja suatu perbankan dengan 

menggabungkan rasio prinsip konvensional dan syariah, kedua pendekatan 

tersebut memberikan pengukuran yang lebih baik dari pengukuran kinerja 

keuangan bank sebelumnya. Model SCnP memisahkan penilaian kedalam empat 

kuadran untuk memberikan pemahaman lebih jelas dari segi profitabilitas dan 

kepatuhan syariah, kuadran tersebut dapat menganalisis kinerja keuangan. Kudran 
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tersebut terbagi menjadi empat, model kuadran disajikan dalam Gambar 2.5. 

Keempat kuadran tersebut ialah Upper Left Quadrant (ULQ), Lower Left 

Quadrant (LLQ), Upper Right Quadrant (URQ), dan Lower Right Quadrant 

(LLQ). ULQ ialah bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah yang rendah 

akan tetapi profitabilitas yang tinggi. Hal ini berarti bahwa investasi syariah, 

pendapatan syariah, dan rasio bagi-hasil dari bank tersebut rendah. Namun rasio 

dari ROA, ROE, dan PM tinggi. LLQ ialah bank syariah memiliki kesesuaian 

prinsip syariah yang rendahdan tingkat profitabilitas rendah. URQ ialah yang 

mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah yang 

tinggi dan tingkat profitabilitas yang tinggi. LRQ ialah yang mengindikasikan 

bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah yang tinggi dan profitabilitas 

yang rendah. 

 

Gambar 2.6 Kerangka Berfikir 


