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ABSTARK 

Perkembangan perbankan syariah tentunya dipengaruhi oleh perubahan iklim 

ekonomi global, dimana bank syariah di Indonesia harus turut mengikuti 

perkembangan perbankan Internasional guna menarik investor, salah satu upaya 

yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia agar setara dengan perbankan 

Internasional ialah turut serta  mangadopsi standar akuntasi Internasional pada 

laporan keungannya, sehingga laporan keuangan dapat lebih menarik dan mudah 

dipahami secara global dengan menerapkan standar akuntasi pelaporan keungan 

berbasis International Financing Accounting Standard (IFRS). International 

Financial Reporting Standard adalah standar akuntansi dan pelaporan keungan 

yang merupakan produk IASC dan IASB. IFRS ini merupakan produk IASB versi 

baru. Indonesia telah melakukan adopsi International Financing Accounting 

Standard (IFRS) sejak tahun 1 Januari 2012. Untuk itu perlu diketahui adakah 

dampak yang diberikan oleh perubahan standar pelaporan keuangan IFRS 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis apakah terdapat pengaruh Implementasi IFRS Bank 

Umum Syariah. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan data sekunder berupa rasio-rasio keuangan Bank Umum Syariah  

berdasarkan analisis CAMEL. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

diketahui bahwa rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan satu-satunya 

variabel dalam penelitian yang memiliki perbedaan yang artinya implementasi 

IFRS terhadap rasio CAR memiliki  perbedaan terhadap kinerja keuangan bank 

umum syariah yang diteliti, dimana nilai signifikansi hasil uji paired sample t-test  

CAR sebesar 0,036 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan 

signifikan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah 

implementasi IFRS.Hal ini dimungkinkan karena penerapan standar akuntansi 

IFRS memberikan dampak yang baik bagi pelaporan keuangan bank menjadi 

mudah difahami sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. 

Sedangkan untuk variabel lainnya tidak menunjukan adanya perbedaan kinerja 

keuangan sebelum maupun sesudah implementasi IFRS dimana secara berturut-

turut nilai signifikansi nya ialah: variabel ROA dengan sig. 0,857, variabel ROE 

dengan sig. 0,858, variabel NPF dengan sig. 0,774, variabel FDR dengan sig.0,77 

dan variebel BOPO dengan nilai sig.0,668 yang artiya seluruh variabel ini lebih 

besar dari 0,05 (>0,05) yang artinya tidak signifikan.  Hal ini dikarenakan tiap-

tiap kegiataan oprasional berdasarkan modal yang dimiliki tentunya memiliki 

tingkat resiko sehingga tidak menjamin kinerja oprasional akan berjalan secara 

maksimal yang akan mempengaruhi besaran rasio-rasio tersebut.  

Kata Kunci : IFRS, Kinerja Keuangan, Bank Umum Syariah. 
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MOTTO 

 

                         

                      

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

(Q.S. An-Nisa : 29)
1
 

 

 

                                                         
1
 Departemen Agama RI, Al-Qu’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010), 

h.83 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Guna menghindari terjadinya kesalah pemahaman dalam 

memahami serta mengebangkan judul skripi ini, maka diperlukan 

penegasan bahwa judul yang saya gunakan adalah “ANALISIS 

KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 

SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI INTERNATIONAL 

REPORTING STANDARD (IFRS)”. Sebelum menguraikan 

pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulupenulis 

akan menjelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam Penegasan 

judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta 

membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud 

dapat digambarkan dengan jelas. 

1.  Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Perbandingan adalah membandingkan 2 atau lebih besaran yang 

sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana.
2
 

 

 

                                                             
1
Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus Pintar Besar Bahasa Indonesia 

(Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h.21. 
2
http://www.indostudy.com/rangkum/mate-banding/Perbandingan.htmlDiakses 

tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.10 

http://www.indostudy.com/rangkum/MATE-BANDING/Perbandingan.html%20(8


2 
 

 

3. 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.
3
 

4. International  Financing Reporting Standard (IFRS) adalalah 

standar akuntansi dan pelaporan keungan yang merupakan produk 

IASC dan IASB. IFRS ini merupakan produk IASB versi baru. 

Indonesia telah melakukan adopsi International Financing Accounting 

Standard (IFRS) sejak 1 Januari 2012 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

 Perkembangan dunia perbankan diikut sertai dengan adanya 

perubahan perubahan standar dalam laporan keuangan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peningkatan standar 

pelaporan keuangan tersebut di tujukan untuk memebrikan pemahaman 

dan informasi mengenai perusahaan dengan lebih dtail sehingga tiap-tiap 

unsur perusahaan baik pihak internal maupun eksternal memahaminya, 

pemahamanini diharapkan dapat memberikan sumbangan peningkatan 

kinerja perusaahaan. 

 

 

                                                             
3
Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2. 
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2. Secara Subjektif 

Pokok bahasa dalam skripsi ini relevan terhadap ilmu yang telah 

dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan 

Syariah, selain itu literatur serta bahan-bahan dalam mendukung 

penelitian ini telah tersedia pada perpustakaan serta website-website 

bank bersangkutan mengenai laporan keuangan sesuai tahun penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

C. LATAR BELAKANG 

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju 

maupun berkemabang. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan 

keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang 

aman dalam melakukan sebagai macam aktivitas keuangan. Aktifitas 

keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain adalah aktifitas 

penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari tempat satu ketempat 

yang lain atau satu daerah ke daerah lain serta cepat dan aman. Bagi suatu 

negara, bank dikatakan sebagai darahya perekonomian suatu negara. Karena 

itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu 

negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula 

dijadikan ukuran kemajuan negarayang bersangkutan. Semakin maju suatu 

negara, maka semakin besar peranan perbankam dalam mengendalikan 

negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan 

pemerintah dan masyarakatnya. 



4 
 

 

Berbeda dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, 

pemahaman tentang bank di negeri ini belum utuh. Sebagaian masyarakat 

hanya memahami bank sebatas tempat penyimpan dan meminjam uang. 

Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami 

fungsi bank seutuhnya, sehingga tidak heran pandangan mereka tentang 

bank sering diartikan keliru. Jika di telusuri lewat sejarah sejak dahulu 

sampai sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonmian 

suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan 

dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh 

karena itu saat ini dan dimasa yang akan datang setiap negara dan individu 

kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan.
4
  

Perusahaan perbankan merupakan salah satu sektor dengan market 

capitalization terbesar dari sembilan sektor ekonomi lainnya yang ada dan 

terdaftar di BEI beegitupula dengan penjualan sahamnya. 

Kemunculan perbankan syariah merupakan peluang baru bagi dunia 

perbankn dalam upaya meningkatkan kinerja financial suatu di negara. 

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 : Bank syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip, syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah.
5
  

 

                                                             
4
 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h.7. 

5
 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (7).  
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Penerapan prinsip syariah diacukan dari Al-Qur’an dan Hadist dimana 

salah satunya menjelaskan adanya larangan mengenai prilaku yang 

menyimpang dan dapat merugikan orang lain, salah satu cotoh 

penyimpangan yang di larang di dalam prinsip syariah ialah larangan 

penerapan riba, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur’an surah Al-Imran 

(03) ayat 130: 

َضاَعفَةً َواتَّقُىاْ ّللّاَ لََعلَُّكْم تُْفلُِحىنَ  بَا أَْضَعافاً مُّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُىاْ الَ تَأُْكلُىاْ الرِّ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

riba dengan beberapa lipat lagi dilipat-lipatgandakan. Bertakwalah kalian 

kepada Allah supaya kalian beruntung. Takutlah kalian akan api neraka 

yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan 

rasul-Nya supaya kalian dirahmati.” [QS.Al-Imran (03:103].  

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di indonesia sejak tahun 

2012 sampai dengan 2018 dimana menurut data ojk terdapat 13 bank umum 

syariah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, perkembangan ini 

tentunya dipengaruhi oleh perubahan iklim ekonomi global, dimana bank 

syariah di Indonesia harus turut mengikuti perkembangan perbankan 

Internasional guna menarik investor, salah satu upaya yang dilakukan oleh 

perbankan di Indonesia agardapt setara dengan perbankan Internasional 

ialah turut serta  mangadopsi standar akuntasi Internasional pada laporan 

keungannya, sehingga laporan keungan dapat lebih menarik daan muda 

dipahami secara global dengan menerapkan standar akuntasi pelaporan 

keungan berbasis International Financing Accounting Standard (IFRS).  
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International Financial Reporting Standard adalah standar akuntansi 

dan pelaporan keungan yang merupakan produk IASC dan IASB. IFRS ini 

merupakan produk IASB versi baru. Indonesia telah melakukan adopsi 

International Financing Accounting Standard (IFRS) sejak tahun 1 Januari 

2012. Perbedaan mendasar antara PSAK berbasis IFRS dengan PSAK 

berbasis USGAAP adalah PSAK yang semula berdasarkan historical cost  

mengubah paradikmanya menjadi fair value based. fair value based 

mendominasi perubahan-perubahan PSAK untuk konvergensi ke IFRS. 

Selain itu PSAK yang semula lebih berdasarkan rule based sebagaimana 

USGAAP berubah menjadi prinsiple based. Pada rule based segala sesuatu 

diatur secara jelas batasan-batasannya sedangkan IFRS menganut printsiple 

based dimana PSAK mengadopsi prinsip-prinsip PSAK yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan akuntan atau manajemen perusahaan sebagai 

dasar acuan menetapkan kebijakan akuntansi perusahaan.
6
  

Petresksy menyatakan bahwa pengaruh adopsi IFRS pada perusahaan 

terdiri dari dua aspek yaitu pengaruhnya pada manajemen perusahaan pada 

laporan keuangannya. Tujuan adopsi IFRS diharapkan laporan keuangan 

perusahaan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan 

karena menyajikan data yang lebih relevan, krusial dan akurat secara 

menyeluruh baik manajemn perusahaan maupun kondisi lain nya yang 

snagat mecerminkan kinerja perusahaan tersebut.  

                                                             
6
 Alin Adinda, Herma Wiharno&Teti Rahmawati, “ Analisis Komparasi Kinerja 

Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan SAK konvergensi IFRS”. (JRKA Vol.2 

No.1, Kuningan. 2016), h.67. 
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Penggunaan IFRS juga diharapkan dapat meyempurnakan 

komparabilitas pernyataan keuangan, memperkuat transparasi perusahaan 

dan meningkatkan laporan keuangan.
7
  

Perjalanan adopsi IFRS di Indonesia tentunya memakan waktu dan 

upaya ekstra hingga dapat di gunakan, berikut Roadmap penerapan IFRS ke 

dalam PSAK : 21
8
 

Tabel 1.1 Roadmap penerapan adopsi IFRS dalam PSAK di Indonesia 

No Tahap Keterangan Tahun 

1 Adopsi Adopsi seluruh IFRS terakhir ke 

dalam PSAK 

2008-

2010 

2 Persiapan Penyiapan seluruh infrastruktur 

pendukung guna mendukung 

implementasi PSAK yang sudah 

mengadopsi seluruh IFRS 

2011 

3 Implementasi Penerapan PSAK yang telah 

mengadopsi seluruh IFRS bagi 

perusahaan-perusahaan yang 

memiliki akuntabilitas publik 

2012 

     (Sumber : Marisi P. Purba : 2010) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indonesia berhasil melakukan 

tahap adopsi seutuhnya terhadap IFRS pada tahun 2012. Yang artinya telah 

berjalan penerapannya di Indonesia selama tujuh tahun. Untuk itu perlu 

dilakukan peninjauan implementasi IFRS pasca adopsi sejak tahun 2012 

sampai dengan saat ini. Hal ini ditujukan guna mengetahui bagaimana dan 

                                                             
7
 Ira Febriyanti, “ Perbedaan Sebelum dan Sesudah IFR terhadap Laba Bersih, Ekuitas 

dan Abnormal Return Saham pada Perusahaan yang Go Publi di Bei”. (Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi Vol.17 No.2, Jambi,2017), h.44.  

8
 Alin Adinda, Herma Wiharno&Teti Rahmawati, “ Analisis Komparasi Kinerja 

Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan SAK konvergensi IFRS”. (JRKA Vol.2 

No.1, Kuningan. 2016), h. 68. 
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sejauh mana adopsi IFRS telah di terapkan baik pada manjemen maupun 

laporan keungan terutama pada perusahaan perbankan yang merupakan 

lembaga utama dalam kegatan financial suatu negara. 

Dari uraian ditas peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana 

implementasi IFRS terhdap kinerja keuangan bank umum syariah yang 

ditinjau melalui kualitas manajemen serta standar pelaporan keungan di 

perusahaan perbankan syariah Indonesia pra dan  pasca implementasi 

secara utuh IFRS di Indonesia.  Untuk itu peneliti hendak melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK 

SYARIAH DI INDOESIA SEBELUM DAN SESUDAH 

IMPLEMENTSI INTERNATIONAL FINANCING ACCOUNTING 

STANDARD (IFRS)”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah di 

Indonesia sebelum dan sesudah implementasi International Financing 

Accounting Standard (IFRS)? 

2. Bagaimana International Financing Accounting Standard (IFRS) dalam 

perspektif ekonomi Islam?  
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keungan syriah di 

Indonesia sebelum dan sesudah implementasi International Financing 

Accounting Standard (IFRS). 

2. Untuk mengetahui bagaimana standar International Financing 

Accounting Standard (IFRS) dalam perspektif ekonomi islam. 

Sedangkan manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini ialah: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi dan 

kinerja keungan perusahaan perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah 

implementasi International Financing Accounting Standard (IFRS). 

2. Bagi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan juga 

infomasi kepustakaan bagi universtas Islam Negri Raden Intan Lampung. 

3. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan perolehan 

dan pencapaian ilmu penulis selama manjalankan perkuliahan di 

universtas Islam Negri Raden Intan Lampung. Serta diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang dampak kinerja keungan perbankan 

syariah yang ada di Indonesia sebelum dan sesudah adanya International 

Financing Accounting Standard (IFRS). 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Signalling Theory 

 

 Signalling theory ialah teori yang menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada 

pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena 

perusahaan mengetahui banyak mengenai perusahaan dan prospek yang 

akan datang dari pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi 

bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi 

diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi 

informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri 

adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. 
9
  Pada waktu informasi 

diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, 

pelaku pasar terlebih dahulu menginprestasikan dan menganalisis 

informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) dan sinyal buruk (bad 

news).
10

 Secara garis besar signalling theory erat kaitannya dengan 

ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan para investor, laporan keuangan merupakan    

bagian    terpenting    dari    analisis    fundamental perusahaan. 

                                                             
9
 Zaenal Arifin, Teori Keuangan dan Pasar Modal (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), h.570. 

10
 Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: BPFEE UGM, 

2000), h. 571 
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 Pemeringkatan perusahaan yang telah go-public lazimnya didasarkan 

pada analisis laporan keuangan. Analisis ini dilakukan untuk 

mempermudah interprestasi terhadap laporan keuangan yang telah 

disajikan oleh manajemen.
11

 

 

B. IFRS (International Financing Reporting Standard) 

 Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha serta 

semakin ter-inegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia,maka di 

rasakan sangat perlu adanya suatu standar global standar tersebut 

memperoleh bentuknya setelah adanya dukungan  dari IASB (International 

accounting Standards Board) terhadap standar akuntansi Internasional. 

Pengaruh standar akuntansi ini telah meningkat secara signifikan 

danmenjadikannya sebagai norma global menuju terciptanya harmonisasi 

dalam standar akuntansi dunia.  Tujuan utama dari penerapan standar 

akuntasnsi ini ialah untuk dijadikan sebagai dasar pegelolaan perusahaan 

yag tercermin melalui pelaporan keuangan nya, baik dari sisi manajmen 

maupun oprasional secara menyeluruh sehingga akan mencerminkan baik 

atau buruknya kinerja keuangan perusahaan tersebut baik bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal yang tentunya sangat membutuhkan informasi 

menyeluruh mengenai kondisis terkini perusahaan.  

                                                             
11

 Agus Kretarto, Investor Relation: Pemasaran dan Komunikasi Keuangan 

Perusahaan Berbasis Kepatuhan (Jakarta: Grafiti Pers, 2001), h. 53. 
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 Saat ini, ada dua standar akuntansi keuangan yang diterima untuk 

digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika (seperti yang telah 

dibahas diatas) dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional-

Internasional Financing Reporting Standards (IFRS). IFRS ini diterbitkan 

oleh IASB. Perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa saham Amerika 

diwajibkan untuk menyesuaikan laporan keuangannya dengan GAAP 

Amerika. Uni Eropa mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar dipasar 

modal Eropa untuk menggunakan IFRS. 

 FASB dan IASB bekerja bersama-sama untuk mengembangkan sebuah 

standar akuntansi keuangan yang sama. Mereka telah megidentifikasikan 

ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipadukan secara bersama-sama 

tanpa mengalami banyak kesulitan, diantaranya meliputi akuntansi untuk 

harga perolehan beberapa jenis persediaan, akuntansi untuk pertukaran 

aktiva non moneter, pelaporan perubahan akuntansi, dan perhitungan laba 

persaham. 

 Di setiap negara, penyususnan laporan keuangan memiliki standar dan 

tahapan yang berbeda-beda. Standardan tahapan tersebut ditentukan oleh 

kalangan profesi yang bergbung dalam lembaga resmi. Misalnya di Amerika 

Serikat, terdapat lembaga yang menangani masalah akuntansi dan 

pelaporannya yaitu Financing Accounting Standar Board (FASB). 

 Untuk menyamakan standar dan tahapan dalam membuat laporn 

keuangan diseluruh dunia, tanggal 29 Juni 1973 didirikan lemaga yang 

menangani standar dan tahapan laporan keuangan yaitu International 
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Accounting Standard Committee (IASC). Lembaga ini didirikan oleh 

lembaga-lembaga profesi dari Australia. Lembaga ini didirikan oleh 

lembaga-lembaga profesi dari Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, 

Meksiko, Belanda, dan Inggris pada pertemuan perdana di Inggris. Agenda 

pertamanya adalah mengakui praktik akutansi disemua negara. Lembaga ini 

kemudia menyepakati International Acconting Standard (IAS) yang akan 

menjadi cikal bakal International Financing Reporting Standard (IFRS). 

1. Konvergensi IFRS terhadap kualitas Laporan Keuangan  

Konvergensi IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi laporan 

keuangan perusahaan. Pengapdosian standar akuntansi international 

juga sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Manfaat 

dari konvergensi IFRS ini diharapkan dapat mengurangi hambatan-

hambatan investasi, meningkatkan transparasi perusahaan, mengurangu 

biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan 

mengurangi cost of capital. Dalam perspektif kualitatif, beberapa 

dampak yang terjadi atas knonvergensi IFRS terhadap kualitas laporan 

kuangan-keuangan yaitu sebagai berikut:  

a. Perubahan konsep dari Rule Based ke Principle Based 

b. Peran Profesional Judgement lebih dibutuhkan 

c. Penggunaan Fair Value Accounting 

d. Keterlibatan pihak ketiga dalam peyusunan laporan keuangan. 
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2. Manfaat dan Tujuan penggunaan IFRS  

 International Financing Reporting Standar (IFRS) adalah suatu 

upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi 

jangka panjang terhadap kurangnya transparasi informasi keuangan. 

Manfaat dari adanya suatu standar akuntansi global dan kuallitas 

akuntansi adalah sebagai berikut: 

a) Pasar modal menjadi global dan investasi dapat bergerak di seluruh 

dunia tanpa ada hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan 

berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten diseluruh dunia 

akan memperbaiki efisiensi alokal lokal 

b) Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik 

c) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan 

keputusan yang leih baik mengenai merger dan akuisisi 

d) Gagasan terbaik yang timul dan aktivitas pembuatan standar dapat 

disebarkan dalam mengembanngkan standar global yang berkualitas 

tinggi. 

  Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan intern 

perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan 

keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang: 

a) Transparan bagi pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode 

yang disajikan 
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b) Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang 

berdasarkan IFRS 

c) Dapat dihasikan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para 

pengguna. 

 

3. Rintangan dalam proses Harmonisasi / Konvergensi IFRS pada 

Standar Akutansi Keuangan  

 Rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi 

adalah sebagai berikut:  

a) perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai 

Negara 

b) Kekurangannya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga 

profesional di bidang akuntansi pada berbagai Negara, 

c) Perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap Negara. 

  Sedangkan hambatan IFRS dalam menuju harmonisasi adalah:  

a) Nasionalisme tiap-tiap negara 

b) Perbedaan sistem pemerintah pada tiap-tiap negara   

c) Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan 

peruahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi 

antar negara, dan  

d) Tingginya biaya untuk merubah prinsip.   
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4. Penerapan International Financial Reporting Standard (IFRS) dan 

Kendala Yang Dihadapi 

  Untuk saat ini standar yang diakui secara global adalah 

International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga 

konvergensi IFRS di Indonesia harus didukung secara penuh agar 

Indonesia memperoleh pengakuan maksimal dari komunitas 

internasional khusus nya di mata investor asing (global). Dengan 

adanya adopsi IFRS akan mempermudah proses rekonsiliasi bisnis 

dalam bisnis lintas negara. Dengan kata lain penerapan suatu standar 

internasional akan meningkatkan kepercayaan internasional untuk 

berinvestasi di indoesia. Namun penerapan International Financial 

Reporting Standar (IFRS) bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan 

di Indonesia, ada tiga tahapan yang perlu di lakukan dalam konvergensi 

IFRS ke dalam PSAK. Tahapan Pertama merupakan tahap adopsi yang 

dilakukan sejaktahun 2008 sampai 2011, tahapan kedua merupakan 

tahapan persiapan akhir sebelum implementasi IFRS, dan tahapan ke 

tiga adalah tahapan implementasi yang dimulai sejak tahun 2012. 

Berkaitan dengan tahap adopsi, ada beberapa kendala yang di hadapi, 

sebagai berikut: 

a) Kurang nya perhatian dan partisipasi dari pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam setiap exposure draft hearing PSAK yang 

baru diberlakukan oleh DSAK. 
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b) Kondisi perundang-undangan yang belumtentu singkron dengan 

IFRS. 

c) Kurang siapnya SDM dan dunia pendidikan di Indonesia 

 Implementasi International Financial Acconting Standard (IFRS) 

memberikan dampak positif dan negatif bagi dunia bisnis dan jasa audit 

di Indonesi, sebagai berikut: 

a) Terbukanya akses ke perdanaan internasional karena laporan 

keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global. 

b) Meningkatnya relevansi laporan keunngan karena standar IFRS 

banyak menggunakan nilai wajar. 

c) Kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif  jika harga 

fluktuatif. 

d) Semakin sulitnya dalam hal Income Smoothing dengan  adanya 

balance sheet approach dan fair value 

e) Dengan Principle based Standard mungkin menyebabkan 

perbandingan laporan keuangan menjadi sedikit menurun yakni bila 

menggunkan profesional judgement di tumpangi dengan kepentingan 

untuk mengatur laba (earning management) 

f) Penggunaan off balance sheet menjadi semakin terbatas.
12

 

 

                                                             
12

 Erlina, Narumondang B Siregar, “Pengaruh Penerapan IFRS tehadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan PadaPerusahaan Go Publik yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia” (On-Line), 

tersedia di: http://www.academia.edu/ (06 Februari 2019) 

http://www.academia.edu/%20(06
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5. Standar Akuntansi Islam di Indonesia  

 Penerapan standar akuntasi di Indonesia kian lama kian mengikuti 

perkembangan jaman, trend ekonomi islam membawa Indonesia untuk 

turut serta menyesuaikan standar akuntansi dengan unsur islami, salah 

satunya ialah standar akuntansi keuangan syariah yang ditangani 

langsung oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) dibawah 

naungan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang disebut dengan Standar 

Akuntansi Syariah (SAK) yang saat ini digunakan sebagai standar 

akuntansi menggunakan PSAK 101 tahun 2004 yang meruapakan SAK 

pengganti dan penyempurna SAK tahun 2007. 

 Hingga saat ini Indonesia masih terus melakukan proses 

singkronisasi dalam hal konvergensi kepada IFRS. Akan tetapi terdapat 

beberapa perbedaan standar di Indonesia dengan IFRS. Perbedaan 

tersebut terdapat pada SAK ETAP dan standar untuk non profit, 

perbedaan tersebut terjadi akibat adanya perbedaan kondisi yang 

memerlukan adanya standar tambahan yang mampu mengatur kondisi 

tersebut. Dalam penelitian Maulana & Mukhlisin menunjukan bahwa 

publikasi laporan keuangan 2012 oleh perusahaan  yang  menerapkan  

PSAK revisi IAS  tidak  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap 

Trading Volume Activity (TVA) dalam perusahaan tersebut. 

 

 

 



19 
 

 

 Dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia diharapkan 

mampu mengurangi tingkat  kerumitan  perusahaan  multinasional 

dalam  menyusun laporan keuangan serta IFRS dapat menjadi solusi 

dalam hal bisnis  yang berbentuk multinasional dan lintas pasar modal. 

Namun,  meski ada beberapa standar IFRS yang tidak digunakan di 

negara Indonesia karena tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip 

standar yang harus digunakan, Indonesia tetap termasuk sebagai salah 

satu negara yang cukup tinggi patuh dalam hal adopsi IFRS. Tedapat 

beberapa jenis standar pelaporan keuangan berbasis syariah yang ada di 

Indonesia berasarkan jenis transaksinya yaitu : 

a. PSAK 102 tentang akintansi murabahah 

b. PSAK 103 tentang akutansi salam 

c. PSAK 104 tentang akuntasni mudharabah 

d. PSAK 105 tentang akuntansi musyarakah 

e. PSAK 106 tentang transaksi ijarah 

f. PSAK 107 tentang transaksi asuransi syariah 

g. PSAK 108 tentang akuntansi zakat berdasarkan infaq/ sodakoh. 

 SAK yang telah diterbitkan ini merupakan turunan dari standar 

akuntansi internsional yaitu IFRS yang kemudian diadopsi dan 

disesuaikan kembali dengan standar ekonomi Islam sehingga dpaat 

dipergunakan dalam transaksi syariah.  
13

 Beberapa negara muslim yang 

telah menerapkan dan mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan 

                                                             
13  
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keuangan. Negara Islam seperti Afganistan, Albania, Iraq, Ireland, 

Kuwait dan Syiria merupakan negara yang mengadopsi IFRS secara 

penuh, namun sebagian negara Islam seperti Egypt standar IFRS tidak 

diizinkan, IFRS diizinkan hanya untuk listing oleh perusahaan asing. 

Selain negara-negara ini Indonesia juga mrupakan negara muslim yang 

juga turut serta menerapkan standar IFRS terlepas dari adanya pro 

konta yang muncul.   Islam secara harfiah berarti perdamaian, ketaatan 

kepada Allah di dunia ini dan akhirat. Syari'ah adalah badan hukum 

Islam yang komprehensif, terutama terkonsentrasi di dalam al-Quran, 

Sunnah dan dua sumber pelengkap Ijtihad / ijma’ yaitu proses shuratic 

dan konsensus. Aturan-aturan ini merupakan pedoman yang diberikan 

untuk semua aspek kehidupan sehari-hari manusia termasuk bisnis. 

Mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam untuk akuntansi, ada 

kepercayaan umum bahwa menurut Quran, Allah memerintah atas 

bisnis dan akuntansi. Akuntansi Islam dipandang sebagai integrasi 

dengan domain sosial, politik dan ekonomi yang diperintah oleh Allah 

SWT.  Chariri  berpendapat   bahwa,  usaha harmonisasi  standar 

akuntansi  internasional  mempunyai  pengaruh  kurang  baik  terkait  

bisnis syariah  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Hal  ini  

dikarenakan,  akuntansi adalah  mengetahui sesuatu  dalam keadaan 

cukup, tidak  kurang  dan tidak lebih. 
14
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 Nuriyani & Mardian” Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS)”., 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 7, No. 1,  h. 60-78. 
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C. KINERJA KEUANGAN 

 Performance atau kinerja secara umum merupakan kuantifikasi dari 

keefektifan pengoprasian bisnis atau usaha selama waktu atauperiode 

tertentu. 
15

 Kinerja kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan guna mengetahui dari perusahaan secara simultan serta 

mengoreksi kelemahan perusahaan.
16

 Untuk mengetahui kondisi keuangan 

suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan yang tersaji oleh suatu 

bank secara periodik, dimana laporan ini sekaligus menggambarkan kinerja 

bank selama periode tersebut.
17

 

 Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data yang 

digunakan untuk menjelaskan huungan anatar kedua data keuangan tersebut 

yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik persentasi atau kali.
18

 

Terdapat beberapa alat ukuratau alat analisis kinerja keuangan berdasarkan 

pada rasio keuangannya, salah satu model analisis yang dapat digunkan 

dalam menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan rasio-rasio 

CAMEL yang kemudian  akan di gunakan sebagai alat ukur variable 

penelitian. 

1. Analisis Rasio CAMEL 

 Kesehatan bank merupakan hal yang wajib dan penting untuk dijaga 

agar bank dapat menjalankan fungsinya dan memberikan pelayanan yang 

                                                             
15

 Sedarmayanti,Manajemen Symber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 

Pegawai Negeri Sipi (Bandung: PT Refika Aditama,2011), h. 260 
16

 Ibid,. h.70. 

17
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012),  h. 310. 

18
 Slamet Riyadi, Banking Asets and Liability Management (Jakarta :Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2006),  h. 155. 
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baik kepada nasabahnya.Bank yang tidak sehat akan 

membahayakandirinya sendiri dan nasabahnya serta dapat enurunkan 

tingkat kepercayaan mayarakat karena dnilai kurang sehat dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Standar untuk menentuka tingkat 

kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia, salah satu alat ukur 

tersebut dikenal dengan analisis CAMEL (Capital, Assets, Management, 

Earning, Liquidity). Analisis ini terdiri dari aspek Capital, assets, 

management, earning, liquidity dan sensitivitas terhadap resiko pasar 

atau credit risk yang dijabarkan dalam bentuk rasio atau (prudent ratio)
19

 

yang terdiri atas rasio-rasio berikut: 

a. Aspek Permodalan (Capital) 

  Yang dinilai adalah permodalan uang ada didasarkan kepada 

kewajiban modal-modal minimum bank. Biasanya penilaian 

kesehatan dengan aspek modal menggukan rasio CAR (Capital 

Adequacy Ratio. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai 

dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman 

(utang) ,dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap 

kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

                                                             
19

 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:Pt Gramedia,2012), h.126 
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akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang 

beresiko. Dengan penetapan CAR pada tingkat tertentu dimaksudkan 

agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam 

kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat berkembang atau 

meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan 

dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung resiko. 

    
     

                                
      

 

b. Aspek Kualitas Aset (Asset) 

  Aspek ini menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank. Penilaian 

aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Penilaian 

dilakukan dengan membandingkan antara Aktiva Produktif yang 

Diklasifikasikan, dengan Aktiva Produktif, atau menggunakan 

perbandingan penyisihan penghapusn Aktiva Produktif dengan 

Aktiva Produktif Diklasifikasikan, atau dapat juga menggunakan 

NPL (non perforning financing). 

  Non Performing Financing (NPf) rasio ini menunjukkan bahwa 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah 

yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank 

lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Senakin tinggi NPL, maka akan semakin buruk 

kualitas kredit bank. Hal tersebut menyebabkan jumlah kredit 
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bermasalah bank semakin menigkat sehigga kemungkinan bank 

mengalami financial distress semakin besar.  

    

                 

            
      

c. Aspek Kualitas Manajemen (Managemnt) 

  Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas karyawan yang 

bekerja. Kualitas tersebut juga dapat dilihat dari pendidikan serta 

pengalaman karyawa dalam menangani kasus di perusahaan. Dalam 

niai aspek ini biasanya menggunakan kuesioner yang disebarkan 

kepada manajeman perusahaan. Return on Assets (ROA) rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntuntungan (laba) secara keseluruhan semakin besar 

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan demikian semakin tinggi 

aset bak dialokasikan pada pinjaman dan semakin rendah rasio 

permodalan, maka kemungkinan bank gagal akan semakin 

meningkat. Sedangkan semakin tinggi ROA maka kemungkinan 

bank akan gagal dan semakin kecil. 
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d. Aspek Rentabilitas (Earning) 

  Aspek ini mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan laba 

setiap periode. Aspek ini juga mengukur tingkat efesiensi usaha dan 

profitabilitas yamg dicapai bank. Bank yang sehat adalah bank yang 

rentabilitasnya terus meningkat. Rasio yang digunakan dalam aspek 

ini antara lain ROE (return on equity) dan BOPO (perandingan biaya 

oprasional dengan pendapatan oprasional), ROE merupakan 

perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROE 

digunakan untuk mengetahui tingkat laba setelah pajak dalam 12 

bulan terakhir apabila  dibandingkan dengan tingkat equitas yang 

dimiliki bank . ROE digunakana oleh pedagang saham untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih dalam 

kaitannya dengan pendapatan deviden. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan laba bersih bank yang semakin meningkat, yang 

berakibat pada meningatnya harga saham. 

    
                         

                
      

 

  Selain ROE Biaya oprasional terhadap pendapatan oprasional 

(BOPO) rasio biaya oprasional digunakan untuk mengukur tingkat 

efesiensi dan kemampuan bank dalam melakukan oprasinya. 

Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak 

sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana 

(misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan oprasional 
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bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Tingkat BOPO 

yang menurun menunjukkan semakin efisien aktiva bank dalam 

menghasilkan keuntungan. 

     
                

                     
      

 

e. Aspek likuiditas (Liquidity) 

  Suatu bank dikatakan liquit apabila bank tersebut dapat 

membanyar semua hutangnya terutama simpanan tabungan, giro, dan 

deposito pada saat ditagih. Bank dikatakan liquit apabila memenuhi 

semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Yang dianalisis 

dalam rasio ini adalah rasio kewajiban bersih call money aktiva dan 

LDR (loan to deposit ratio). 

  Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh 

jumlah kredit yangdiberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

bank. Financing to Deposit Ratio menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bankdalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber liquiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh kredit 

kepada nasbah kredit dapat megimbangi kewajiban bank untuk 

segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali 

uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin 

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini 
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disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 

kredit menjadi besar.
20

 

    
      

                 
      

 

D. PERBANKAN SYARIAH 

1. Sejarah Perbankaan 

Kegiatan perbankaan dikenal saat zaman Babylonia. Kegiatan 

perbankaan kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman 

Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempapat 

tukar menukar uang oleh para pedagang antarkerajaan. Sehingga dalam 

sejarah secara harfiah bank berarti meja tempat menukarkan uang. 

Kemudian terjadi perkembangan kegiatan operasional menjadi tempat 

penitipanuang atau simpanan.
21

 Jasa-jasa bank kemudian berkembang 

dengan sangat pesat mengikuti kebutuhan masyarakat dengan didampingi 

teknologi yang semakin maju. Seiring dengan berkembangnya perdagangan 

maka dunia perbankaan pun semakin pesat. Perkembangan perdagangan 

yang semula hanya berkembang di daratan Eropa akhirnya menyebar ke 

Asia Barat.  

Beberapa bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah 

Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of 

                                                             
20

 Christiana Kurniasari, “analisis pengaruh rasio camel dalam memprediksi financial 

distres perbankan indonesia” (Universitas Diponegoro Semarang,2013), h.21-29. 
21

 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 27 
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Barcelona tahun 1320.
22

 Sebaliknya perkembangan perbankaan di daratan 

Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena negara-negara Eropa 

seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol atau Portugis begitu aktif mencari 

daerah perdagangan yang kemudian menjadi daerah jajahannya, maka 

perkembangan perbankaan pun ikut di bawa ke negara jajahannya.  

Perbankaan di Indonesia perkembangannya tidak terlepas dari era zaman 

penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Pada saat itu terdapat beberapa bank 

yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan belanda. 

Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah 

membuat beberpa pergeseran di Indonesia. Jumlah perbankaan di Indonesia 

bertambah, baik dari segi kuantitas mau pun kualitas pelayanan. Beberapa 

bank milik belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia.
23

 

Sejarah Bank syariah di indonesia lahir 1992. Bank syariah pertama di 

Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan Bank Muamalat 

di Indonesia dati tahun 1992 sampai 1999 tergolong aman. Bahkan ketika 

terjadi krisis moneter Bank Muamalat tidakterlalu terkena dampaknya. 

Hingga pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiriyang merupakan 

konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank 

konvensional yang kemudian dibeli oleh Bank Dagang Negara, yang 

                                                             
22

 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 15 

23
Ibid, h. 16 
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kemudian dikonversi menjadi bank syariah kedua di Indonesia, yaitu Bank 

Syariah Mandiri.
24

 

Proses perkembangan Bank Syariah Mandiri menjadi taruhan bagi bankir 

syariah. Bila Bank Syariah Mandiri berhasil maka bank syariah di Indonesia 

dapat berkembang. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan BSM 

merupakan Bank Syariah yang didirikan oleh BUMN milik pemerintah. 

Ternyata BSM mengalami perkembangan yang pesat serta diikuti oleh 

pendirian bank syariah atau unut usaha syariah lainnya. 

2. Pengertian Bank Syariah 

 Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Seperti penyaluran dana pada bank syariah disebut pembiayaan dengan 

menerapkan perjanjian diawal transaksi dengan menerapkan sistem bagi 

hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berbeda pada bank 

konvensional yang biasa disebut kredit dan penerima kredit harus 

membayarkan bunga sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak 

bank.
25

 Secara umum bank syariah merupakan bank yang melaksanakan 

kegiata maupun landasan ideologinya di dasarkan pada prinsip syariah 

dimana prinsip syariah yang diterapkan dalam Bank Syariah harus 

terhindar dari unsur bunga (riba),  kegiatan perjudian (maysir), bebas 

                                                             
24

 Ismail, Perbankaan Syariah (Jakarta: Pranamedia Grup, 2011), h 31. 
25

 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah  (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2015).  h.135 
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dari spekulasi/ hal-hal yang meragukan (gharar), dan hal-hal yang rusak 

(bathil), selain itu tolak ukur keberhasilan bank syariah meliputi 

keberhasilan dari segi dunia dan juga akhirat (long term oriented).
26

 

Dalam industri keungan terdapat pula bank yang bersifat konvensional 

dimana prisip yang digunkan ilah prisip konvensional yang berdasarkan 

pada literatur ekonomi secara umum. Berikut ini adalah perbedaan antara 

Bank Konvensional dengan Bank Syariah: 
27

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Hanya Melakukan investasi-

investasi yang halal. 

1. Melakukan Investasi yang 

halal dan haram. 

2. Berdasarkan prinsip bagi 

hasil, jual-beli, atau sewa. 

2. Memakai perangkat bunga. 

3. Profit dan falah oriented. 
3. Profit oriented. 

4. Hubungan dengan nasabah 

terjalin dalam bentuk 

kemitraan. 

4. Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

antara kreditor-debitor. 

5. Penghimpunan dan 

penyaluran dana harus 

sesuai dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah. 

5. Tidak terdapat dewan 

sejenis. 

(Sumber Data: Muhammad Syafi’i Antonio, 2016)  

 

 

 

                                                             
26

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 30.  
27

 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2016), hlm. 34. 
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3. Dasar Hukum Bank Syariah 

a. Dasar Hukum dari Al-Qur’an 

 Salah satu landasan hukum kegiatan perbankan syariah di 

Indonesia di landaskan pada saah satu ayat pada Al-Qur’an, yaitu 

pada  Q.S. Al-Baqarah ayat 275 : 

لِكَ 
ْيطَبُى ِهَي اْلَوسِّ ۚ َرَٰ بَب ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب يَقُُْم الَِّزي يَتََخبَّطَُُ الشَّ  الَِّزيَي يَأُْكلَُْى الشِّ

 ْْ بَب ۚ فََوْي َجبَءٍُ َه َم الشِّ َحشَّ َّ ُ اْلبَْيَع  أََحلَّ َّللاَّ َّ بَب ۗ  ُْن قَبلُْا إًََِّوب اْلبَْيُع ِهْثُل الشِّ ِ  ِعظَة  بِأًََِّ ِهْي َسبَِّ

ئَِك أَْصَحبُة الٌَّبِس ۖ ُُْن فِيَِب َخبلُِذّىَ  َهْي َعبَد فَأُّلََٰ َّ  ۖ ِ أَْهُشٍُ إِلَى َّللاَّ َّ ًْتََِىَٰ فَلََُ َهب َسلََف   فَب

Yang artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

(Qs. Al-Baqarah [2]: 275)
28

 

b. Dasar Hukum dari Al-Hadis 

 Fungsi dari hadis ialah menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-

ayat Al-Qur’an sehingga lebih spesifik. Dalam kegiatan oprasional 

bank syariah salah satu unsur yang dilarang ialah adanya riba. Di 

dalam hadis di jelaskan bahwa riba itu dilarang, seperti yang 

terdapat pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: 

                                                             
28

 Al-quran dan terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung:PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 98. 
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 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan 

Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: 

Telah mencerikan kepada kami Husyaim telah mengabarkan 

kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah 

Shallahu „Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang 

menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia 

berkata, “Mereka semua sama.” (HR.Muslim No. 1598) 

c. Dasar Hukum dari Fatwa MUI/ DSN Tentang Perbankan Syariah 

 Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN merupakan 

lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin 

olehketua umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 

7/DSN-MUI/2000, dalam fatwa ini disebutkan bahwa: “Lembaga 

keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua 

kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi 

perjanjian.
29

 

d. Dasar Hukum dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

 PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari 

UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah 

diundangkan hingga saat ini yaitu: 

                                                             
29

 LH.M. Ichwan Sam dkk. (ed.), Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Jakarta: P.T. 

Intermasa, 2003), hlm. 43. 
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1) PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah 

dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa bank syariah.  

2) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan Unit 

Usaha Syariah  

3) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bagi 

bank syariah. 

4) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI 

No. 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah 

dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanaan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. 

5) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI 

No. 8/21/PBI/2008 tentang penilaian kualitas aktiva bank 

umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdsarkan prinsip 

syariah.. 

6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah.  

7) PBI No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.  

4. Karakteristik Bank Syariah 

Prinsip Syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan 

pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 

Bank Syariah ialah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, 

keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha 
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perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah 

merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan 

karakteristik, antara lain sebagaiberikut: 

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya 

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of 

money) 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat 

spekulatif 

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang 

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad
30

 

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank 

syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan 

pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Di 

samping itu bank Syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha 

untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip Syariah.
31

 

 

 

 

 

                                                             
30
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5. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

Sistem perbankan Syariah adalah system perbankan yang 

menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank 

dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya 

berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek 

keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam 

berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dan berbagai 

transaksi keuangan. Makadari itu, bank Syariah memiliki prinsip-

prinsip yaitu sebagai berikut:  

a. Prinsip Simpanan Murni (al-wadiah) 

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan 

oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak 

yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk 

al-wadiah. Fasilitas al-wadiah biasa diberikan untuk tujuan 

investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan 

dan deposito.  

b. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Prinsip bagi hasil merupakan tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian 

hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan 

dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. 

Bentuk produk ini yaitu mudharabah dan musyarakah.  
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c. Prinsip Jual Beli (At-Tijarah) 

Prinsip jual beli adalah tata cara jual beli di mana bank 

akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 

mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian 

barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut 

kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah 

keuntungan (margin). 

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah) 

Prinsip sewa terbagi menjadi dua yaitu : (1) Ijarah Sewa 

Murni, dimana bank membeli dahulu equipment yang 

dibutuhkan kemudian menyewakan dalam waktu yang telah 

disepakati kepada nasabah. (2) Ijarah al Muntahiya Bit Tamlik 

dimana penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa 

mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. 

e. Prinsip Fee/Jasa (Al-Ajr-Walumullah) 

 

6. Jenis-Jenis Bank Syariah 

 Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan 

maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan 

oleh bank berbeda antara satu bak dengan bank lainnya. Beberapa bank 

syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah 

hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa 

bank syariah yang dapt diberikan kepada masyarakta tergantung jenis 



37 
 

 

banknya.
32

 

a. Bank Umum Syariah 

 

 Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalamm 

aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip 

syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank 

Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank 

umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, 

perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum 

konvensional, Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank 

devisa dan bank non devisa. 

1) Bank Devisa 

 

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank 

yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 

berhubungan denngan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, travelers 

cheque pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit (L/C), dan 

transaksi luar negeri lainnya. 

2) Bank non Devisa 

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum 

mempunyai izin melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, 

sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank 

devisa, bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank 
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 Sinungan, Muchdarsyah Managemen Dana Bank (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h 83.  
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devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas 

suatu negara.
33

 

b. Unit Usaha Syariah 

 Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor atau 

unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha 

serta konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang pembantu syariah dan unit syariah (Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008).
34

 

c. Bank Pembiayaan Rakyat 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. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas 

pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada 

umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran 

dana
35
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 Subagyo, Dkk, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Yogyakarta: STIE YKPN, 

2002), h. 118. 
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7. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Bank Syariah yang terdiri dari BUS, UUS dan BPRS yang  pada 

dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank 

konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana 

masyarakat di samping penyedia jasa keuangan lainnya. Perbedaannya 

adalah seluruh kegiatan usaha bank Syariah, UUS, dan BPRS 

didasarkan pada prinsip Syariah atau ajaran Islam. Adapun kegiatan 

usaha bank umum Syariah dan unit usaha Syariah sebagai berikut  

a. Menghimpun dana 

Sumber dana bank  Syariah berasal dari modal di setor dan hasil 

mobilitas kegiatan menghimpun dana melalui rekening giro, 

rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi 

khusus. Di samping itu, bank Syariah juga dapat menerbitkan 

obligasi Syariah sebagai alternative pembiayaan jangka Panjang.
36

 

 

b. Penyaluran dana 

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan Syariah terbagi kedalam 6 kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penyalura dana.
37

 Beragamnya produk 

penyaluran dana yang dilakukan bank syariah didasarkan pada 

prinsip-prinsip muamalah seperti jual beli, gadai, sewa, mupun kerja 

sama berdasarkan prinsip bagi hasil. 
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  Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: kencana, 

2017), h. 39. 
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 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakata: Prenada Media 

Group,2009),  h. 58.   
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E. LAPORAN KEUANGAN 

1. Pengertin Laporan Keuangan 

 Secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang 

menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta 

perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. 

Tiap ikhtisar tersebut dibuat dalam satu format tersendiri yang terpisah.
38

 

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu bentuk yang digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak.  

 Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang 

menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil usaha 

perusahaan pada periode yang berakhir pada tanggal tertentu dan terdiri 

dari neraca daftar laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas serta informasi 

lainnya
39

. Cara yang tepat untuk mengetahui kondisi tersebut dapat 

dilakukan  dengan berbagai analisis dan salah satunya yaitu melalui 

analisis rasio. Analisisi rasio keuangan membutuhkan laporan keuangan 

setidaknya dua tahun terakhir dari berjalannya perusahaan agar dapat 

dibandingkan. Melalui analisis rasio dapat diketahui seperti apa kondisi 

kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam 

berbagai jenis, diantaraya rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan 

profitabilitas. Tingkat likuiditas dapat menunjukan sejauh mana 

                                                             
38 Samryn, Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus 

Transaksi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 30.  

39
Islahulzzaman, Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing…,  h. 242. 
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perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan 

jaminan harta lancar yang dimiliki. 

 

2. Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

 Sesuai dengan karakteristiknya  laporan keuangan dari entitas 

syariah antara lain meliputi komponen-kompenen berikut ini:  

a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan 

komersial, komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. 

Komponen  ini meliputi laporan sumber dana zakat dan lapaoran 

sumber dan penggunaan dana kebajikan.  

c. Komponen laporan keuangan yang mencerinkan kegiatan dan 

tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
40

 

 

3. Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan utama dari laporan keuangan ialah menyampaikan 

infrormasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode 

tertentu. Menurut Standar Akuntasi Keuangan tujuan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

seta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
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bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 

dan kejadian di masa lalu. 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
41

 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada jurnal-jurnal yang 

membahas topik yang sama sebagai sumber referensi dan tinjauan pustaka 

pada penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 

1. Jurnal ditulis oleh Erlina, Narumondang B Siregar Jurnal yang berjudul 

Pengaruh Penerapan IFRS Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pada Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan 

International Financing Reporting Standard (IFRS) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan go public yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

                                                             
41

 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 

2002), h.4. 
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2011. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan empat 

rasio keuagan yaitu: ROA (Return On AssetaI), ROE (Return On 

Equty), DER (Debt to Equity Ratio) dan DR ( Total Debt to  Total 

Asser Ratio). Hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada semua rasio 

keuangan setelah penerapan IFRS pada periode pengamatan. 

Berdasarkan statistik deskriptif perubahan nilai rata-rata (mean) Rasio 

DER mengalami penurunan tetapi tidak cukup kuat membuktikan 

adanya pengaruh IFRS terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

2. Jurnal di tulis oleh Alin Adinda, Herma Wiharno, Teti Rahmawari 

Jurnal yang berasal dari Universitas Kuningan berjudul Analisis 

Komparasi Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah 

Penerapan SAK Konvergensi IFRS. Penelitian ini dilakukan 

gunamelihat ada atau tidaknya perubahan kinerja keuangan perusahaan 

yang diteliti setelah adanya perubahan standar akuntansi di Indonesia 

menggunakan standar IFRS. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak 

dapat perbedaan yang signifikan Rasio Profitabilitas perusahaan 

farmasi seblim dan sesudah penerapan SAK korvengensi IFRS. Selain 

itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan Rasio Likuiditas, 

perusahaan juga perlu banyak memperhatikan aspek dukungan sumber 

daya manusia di tingkat intern yang handal dan profesional. 
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3. Jurnal di tulis oleh Ira Febrianti berasa dari Universitas Batang Hari 

Jambi yang berjudul Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penerapan IFRS 

Terhadap Laba Bersih, Ekuitas dan Abnormal Return Saham Pada 

Perusahaan yang Go Public Di BEI.  Hasil penelitian menyatakan 

bahwa perbedaan yang signifikan terhadap laba bersih, ekuitas dan 

return saham  perusahaan sesudan penerapan IFRS, yang artinya 

penerapan IFRS berdampak positif terhadap laba bersih, ekuitas dan 

juga returm saham perusahaan yang diteliti. Hasil penelitian ini juga 

mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ysng menyatakan 

bahwa IFRS berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan 

terdapatnya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerpan 

IFRS pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal. 

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir dinilai mampu untuk menjadi model konseptual 

tentang bagaimana teori penelitian dinilai saling memiliki hubungan 

dengan beberapa hal dan dapat dikatakan mampu dilakukan identifikasi.
 42

 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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2015). h. 60. 
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H. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesi 

 Kinerja keuanagan Performance atau kinerja secara umum merupakan 

kuantifikasi dari keefektifan pengoprasian bisnis atau usaha selama waktu 

atauperiode tertentu. 
43

 Kinerja kinerja keuangan dapat diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan guna mengetahui dari perusahaan secara 

simultan serta mengoreksi kelemahan perusahaan.
44

 Untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

tersaji oleh suatu bank secara periodik, dimana laporan ini sekaligus 

menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut.
45

 Salah satu analisis  
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45
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012),  h. 310. 

Kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia 

sebelum implementasi International Financing 

Accounting Standard (IFRS) 

Kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia 

sesudah implementasi International Financing 

Accounting Standard (IFRS) 

Laporan Keuangan ditinjau dari aspek 

capital,asset,management,earning dan 

liability (CAMEL) 
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rasio keuangan yang disarankan oleh Bank Indoensia ialah dengan 

menggunakan analisi kinerja keuangan berdasarkan rasio CAMEL 

(Capital,Asset,Management,Earning,Liability) yang mencangkup berbagai 

aspek kinerja keuangan perusahaan, penrapan IFRS inilah yang akan dilihat 

berdasarkan hasil analisis CAMEL untuk mengetahui apakah penerapan 

IFRS memberikan dorongan untuk menjalankan perusahaan khususnya 

perbankan untuk mmperhatikan dan menjalankan kegiatan oprasional dan 

manajemen perusahaan dengan baik yang kemudian di tampilkan 

berdasarkan standar IFRS dalam bentuk laporan keuangan yang baik dan 

berstandar internasional. Berdasarkan penguraian diatas berikut diajukan 

hipotesis padapenelitian ini sebagai berikut : 

1.Kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah 

implementasi International Financing Accounting Standard (IFRS) jika 

ditinjau dari aspek analisa rasio CAMEL. 

H0: Terdapat pengaruh Kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia 

sebelum implementasi International Financing Accounting Standard 

(IFRS) jika ditinjau dari kualitas laporan keuangan. 

H1: Tidak terdapat pengaruh Kinerja keuangan perbankan syariah di 

Indonesia sebelum implementasi International Financing Accounting 

Standard (IFRS) jika ditinjau dari kualitas laporan keuangan. 
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