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RINGKASAN

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank

Syariah; Yudiana Febrita Putri; 100810201217; 2014; 61 halaman; Jurusan

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Saat ini banyak bermunculan Bank Syariah yang harus bersaing dengan

Bank Konvensional yang telah berkembang pesat di Indonesia. Sebagai salah satu

lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara

optimal. Kinerja bank merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh

bank untuk bertahan hidup dan untuk mengukur kinerja bank dengan menghitung

rasio keuangan pada laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja

keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah. Metode pengambilan sampel

yang digunakan yaitu teknik purposive sampling artinya memilih sampel

dilakukan dengan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan

kriteria adalah empat bank untuk Bank Konvensional (PT BRI, Tbk, PT Mandiri,

Tbk, PT BTN, Tbk, PT BNI, Tbk) dan lima bank untuk Bank Syariah (PT Bank

BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT

Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah). Penelitian ini menggunakan

rasio keuangan berupa Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Equity (ROE),

Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan

(NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini

menggunakan uji hipotesis Independent Sample t-test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Konvensional dan Bank

Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, CAR, BOPO.

Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara Bank Konfensional dan Bank Syariah.
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SUMMARY

Comparative Analysis of Financial Performance of Conventional Bank and

Syariah Bank: Yudiana Febrita Putri, 100810201217; 2014; 61 pages;

Department of Management Faculty of Economic, University of Jember.

Nowadays there are many emerging Syariah Bank which have to

compete with Conventional Bank that has grown rapidly in Indonesia. As one of

the financial institutions, banks need to maintain its performance in order to

operate optimally. Bank performance is a factor that must be considered by the

bank to survive and measure the performance of the bank by calculating financial

ratios on the financial statements.

This research aims to analyze the comparative performance of

Conventional bank and Syariah Bank. The method sampling uses is purposive

sampling technique, which means to chose the sample with certain criteria. The

sampling in this research based on criteria is four banks for Conventional Bank

(PT BRI, Tbk, PT Mandiri, Tbk, PT BTN, Tbk, PT BNI, Tbk) dan and five banks

for Syariah Bank (PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank

Muamalat Indonesia, Tbk, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah).

This research is performe dusing financial ratios such as Loan to Deposit Ratio

(LDR), Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Capital Adequacy

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Operational Cost Operational Income

(BOPO). This research tests the hypothesis using Independent Sample t-test.

The results shows that the Conventional Bank and Syariah Bank perform

significant differences in the LDR, ROA, CAR and BOPO. While in the ROE and

NPL ratio Conventional Bank and Syariah Bank perform no significant

difference.
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1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia memiliki peranan penting bagi pertumbuhan

perekonomian negara antara lain sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak

yang memiliki dana dan pihak-pihak yang kekurangan dana serta sebagai

memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan adanya perusahaan perbankan di

Indonesia akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dan

dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang

terjadi pada negara akhir-akhir ini. Karena suatu bank di suatu negara dapat

dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu

negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara

tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah

dan masyarakatnya.

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang

dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada

yang memerlukan dana tersebut. Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia antara

lain Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.Bank Umum di

Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank

Umum Syariah.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional

dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan

yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atauyang diberikan

oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah

menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Bank syariah tidak

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga

merupakan riba yang diharamkan.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar

dapat beroperasi secara optimal. Kinerja bank adalah salah satu faktor yang harus

diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup. Kinerja keuangan bank
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merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan, hal ini merupakan

gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut

aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi,

maupun sumber daya manusia.

Menurut Verthazal dan Ella (2010), pengukuran kinerja merupakan salah

satu faktor yang amat penting bagi sebuah perusahaan. Pengukuran tersebut, dapat

digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta sebagai dasar penyusunan

imbalan dalam perusahaan. Manajer yang berhasil mencapai tingkat keuntungan

yang tinggi akan dinilai berhasil dan memperoleh imbalan yang baik dari

perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan merupakan usaha untuk mengukur

efektifitas dan efisiensi kegiatan perusahaan selama periode tertentu, dimana

kinerja sangat mempengaruhi visi dan misi yang hendak dicapai.

Alat ukur kinerja yang dapat digunakan dengan didasarkan pada laporan

keuangan adalah dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat

mengetahui kinerja tersebut dengan menggunakan analisis rasio, yakni rasio

likuiditas untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban

lancarnya, rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam

menghasilkan laba dan mengetahui efektivitas dalam menjalankan usaha, rasio

solvabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar utang jangka

panjang, rasio kualitas aktiva produktif yang akan menilai kualitas aktiva

produktif yang dimiliki oleh bank, dan rasio efisiensi yang akan mengukur tingkat

efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya.

Penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan telah banyak

dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam. Ratna dan Nunung (2008)

meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia

periode 1992-1998 dan 1999-2006. Rasio yang digunakan CAR, NPF, ROA,

ROE, FDR. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah independent sample t-test,

dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja BMI sesudah ada

pesaing relatif lebih baik terutama pada rasio yaitu FDR, NPF, ROA dan ROE

dibandingkan kinerja sebelum ada pesaing. Sedangkan untuk rasio CAR lebih

baik pada periode sebelum ada pesaing. Abustan (2009), meneliti tentang
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perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan

konvensional dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang

digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROE, BOPO, dan LDR. Pengujian hipotesis

yang digunakan adalah independent sample t-test, dan hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja

perbankan syariah dibandingan dengan perbankan konvensional. Widya (2012),

meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan

Bank Umum Konvensional. Rasio yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA,

BOPO, LDR. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah independent sample t-

test, dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional. Arie

(2013) meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank

syariah dengan bank konvensional. Rasio yang digunakan CAR, ROA, ROE,

LDR. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah independent sample t-test, dan

hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa rasio ROA, ROE, LDR terdapat

perbedaan yang signifikan sedangkan rasio CAR tidak terdapat perbedaan, dan

secara keseluruhan bank syariah memiliki kinerja lebih baik dibanding dengan

bank konvensional.

Penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan dengan mengambil

objek pada perbankan karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang

perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal, selain itu saat ini

banyak bermunculan bank syariah di Indonesia, karena mayoritas penduduk

Indonesia beragama muslim dan bank syariah ini harus bersaing dengan bank

konvensional yang telah berkembang pesat di Indonesia. Pada penelitian ini

terdapat perbedaan karakteristik antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

yang perlu dibandingkan, yaitu pada Bank Konvensional investasi yang dilakukan

berdasarkan konvensional, sedangkan pada Bank Syariah melakukan investasi

berdasarkan syariat agama Islam, selain itu pada Bank Konvensional jumlah

bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat dan melakukan

hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur dan debitur,

sedangkan dalam Bank Syariah jumlah pembagian lama meningkat sesuai dengan
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peningkatan keuntungan dan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan

kemitraan. Selain itu pada penelitian ini mengembangkan dari penelitian-

penelitian sebelumnya, yaitu periode 2009-2013 dengan menggunakan ukuran

kinerja bank yang meliputi Loan to Deposit Ratio (LDR) mewakili rasio

likuiditas, Return On Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA) mewakili rasio

profitabilitas, Capital Adequacy Ratio (CAR) mewakili rasio solvabilitas, Non

Performing Loan (NPL) mewakili rasio kualitas aktiva produktif, dan Biaya

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mewakili rasio efisiensi.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Loan to Deposit Ratio ?

b. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Return On Equity ?

c. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Return On Assets ?

d. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio

?

e. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasioNon Performing Loan ?

f. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah diukur dengan rasio Biaya Operasional

Pendapatan Operasional ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok permasalahan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah :
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a. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah diukur dengan rasio Loan to Deposit Ratio

b. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah diukur dengan rasio Return On Equity

c. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah diukur dengan rasio Return On Assets

d. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio

e. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah diukur dengan rasio Non Performing Loan

f. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah diukur dengan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja

keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah pada periode 2009-2013.

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan oleh manajemen Bank

Konvensional dan Bank Syariah untuk meningkatkan kinerja kedua bank

tersebut yang akan datang.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi untuk

mengembangkan penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan kinerja

keuangan perbankan.
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BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Bank Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank

umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan

menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum (konvensional)

merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum memiliki

kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh

wilayah Indonesia (Kasmir, 2004).

Dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, bank yang

berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro,

tabungan, maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan

harga ini dikenal dengan istilah Spread Based.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-

biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini

dikenal dengan istilah Fee Based.

2.1.2 Bank Syariah

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan

yang dikembangkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini

didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam

dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-

usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem

perbankan konvensional. Bank Syariah berarti juga bank yang tata cara

pengoperasiannya berdasarkan tata cara bermuamalah secara Islam, yakni

mengacu pada kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits (Muhammad, 2004).

6
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Bank berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat

jauh berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank

berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau

kegiatan perbankan lainnya. Batasan-batasan bank syariah yang harus

menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah

harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan

syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain,

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

saja si penitip menghendaki.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha

antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan

prinsip ini adalah:

a. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas

kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,

waktu, dan daerah bisnis.
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2) Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana

mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai

tempat, cara, dan obyek investasi.

b. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama

sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis al-musyarakah:

1) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi

lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh duaorang atau lebih.

2) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal

musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli,

dimana 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 ditambahkeuntungan (margin). Implikasinya berupa:

a. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan

pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli

sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank

dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika

bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk

menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam

paralel.
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c. Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga

bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran

dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan

harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi

teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas

barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2)

ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si

penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. Al-Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan

pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. Al-Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Al-Hawalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain

yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya

diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank

bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. Ar-Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk
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dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana

dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) kinerja diartikan sebagai

suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang

peralatan). Sedangkan didalam buku Druker (1982) oleh Hadri (2003), kinerja

diartikan tingkat hasil prestasi nyata yang dicapai atau hasil dari banyak

keputusan yang dibuat secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu secara

efektif dan efisien.

Menurut Irham (2011:2) 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.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap

para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh

perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari

proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks

karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan

perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang

timbul terhadap perusahaan.
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2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah merupakan bagian dari proses akuntansi, yaitu

seni daripada pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan daripada peristiwa dan

kejadian yang dinyatakan dalam uang. Hasil dari proses pencatatan tersebut

adalah suatu ringkasan dari kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan

berisi informasi penting untuk masyarakat, pemerintah, pemasok, kreditur,

pelanggan, karyawan yang diperlukan secara tetap untuk mengukur kondisi dan

efisiensi operasi perusahaan (Dermawan, 2006:37). Laporan keuangan biasanya

terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, laporan arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan (Farah, 2010).

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dengan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan harus

memenuhi berbagai tujuan yang diharapkan oleh pengguna informasi keuangan

tersebut. Tujuan laporan keuangan tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1, 2002) adalah

sebagai berikut :

a. menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam membantu mengambil keputusan ekonomi ;

b. menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau pertanggung

jawabkan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya ;

c. digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai sarana untuk

mengevaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan

setara kas) dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Sehingga para

pemakai mendapatkan informasi yang terfokus pada posisi keuangan, kinerja,

serta perubahan posisi keuangan ;

d. memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikendalikan

dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sumber daya ini di masa

lalu yang berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan ;
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e. memberikan informasi tentang perubahan posisi keuangan yang bermanfaat

untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi sebagai dasar

pemakai untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan

setara kas) serta kebutuhan perusahaan memanfaatkan arus kas tersebut ;

f. memberikan informasi likuiditas dan solvabilitas yang berguna untuk

memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen

keuangannya pada saat jatuh tempo ; dan

g. memberikan informasi mengenai kinerja yang diukur dari tingkat

profitabilitas perusahaan yang bermanfaat untuk memprediksi kapasitas

perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Juga

untuk pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan

tambahan sumber daya.

Ada tiga jenis laporan keuangan yang sering digunakan yaitu neraca,

laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut

ketiga bentuk laporan keuangan tersebut (M. Hanafi, 2004:27) :

a. Neraca

Neraca adalah laporan sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu

perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan pembuatan neraca adalah untuk

menunjukkan posisi keuangan pada waktu dimana buku-buku ditutup dan

ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun kalender dengan kata lain disebut

dengan balanced sheet.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan hasil operasi perusahaan dalam

suatu periode tertentu. Laporan laba rugi peusahaan disajikan sedemikian rupa,

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian

secara wajar.

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan

dalam peraturan terkait.
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2.1.5 Analisis Rasio Keuangan

Dalam melakukan analisis laporan keuangan terdapat beberapa metode

yang bisa digunakan, namun dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah

analisis rasio keuangan. Menurut Tatang (2007), analisis rasio merupakan salah

satu analisis penting dalam penilaian kinerja perusahaan. Hal ini tidak lain karena

dengan melakukan analisis rasio seseorang akan dapat dengan mudah mengetahui

status dan perkembangan usaha suatu perusahaan. Rasio merupakan alat yang

membandingkan suatu hal dengan hal lainnya sehingga dapat menunjukkan

hubungan atau korelasi dari suatu laporan keuangan berupa neraca dan laporan

laba rugi. Adapun rasio-rasio keuangan perbankan yang akan digunakan dalam

penelitian ini meliputi Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas (Rentabilitas), Rasio

Solvabilitas, Rasio Kualitas Aktiva Produktif, dan Rasio Efisiensi.

a. Rasio Likuiditas

Berbicara mengenai masalah likuiditas tidak lepas kaitannya dengan

masalah kemampuan suatu perusahaan atau suatu bank dalam memenuhi

kewajiban keuangannya, yaitu hutang jangka pendek yang harus segera dibayar.

Jumlah alat-alat pembayaran atau alat-alat likuid yang dimiliki perusahaan pada

suatu saat tertentu, merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang

bersangkutan.

Menurut Kasmir (2007:268), rasio likuiditas adalah analisis yang

dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban

jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio Likuiditas

meliputi Loan To Deposit Ratio (LDR). Menurut Almilia dan Herdiningtyas

(2005), Loan To Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu

bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. Loan to Deposit

Ratio (LDR) juga merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu

bankdalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki

oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.

b. Rasio Profitabilitas (Rentabilitas)

Rasio profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba

selama periode tertentu, juga bertujuan mengetahui efektivitas manajemen dalam
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menjalankan usaha (Agnes, 2005). Rasio ini merupakan gambaran perbankan

dalam mendapatkan tingkat laba yang diperolehnya dari usaha yang telah

dilakukan serta mengetahui tingkat efektif dan efisien dari manajemen dalam

mengelola usahanya. Rasio profitabilitas terdiri atas Return On Equitydan Return

On Asset.

i. Return On Equity (ROE), sebuah rasio yang sering dipergunakan oleh

pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan untuk mengukur

besarnya tingkat pengembalian modal dari perusahaan

ii. Return On Asset (ROA), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang

dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar

ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Luciana

dan Winny (2005).

c. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan kemampuan untuk membayar utang jangka

panjang, baik utang pokok maupun bunganya. Rasio solvabilitas meliputi Capital

Adequacy Ratio (CAR), rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam

mengelola aktiva beresiko yang dimiliki berdasarkan dengan model yang tersedia.

Apabila nilai CAR tinggi, berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank,

tetapi jika rasio ini mengalami penurunan maka permodalan bank tersebut

menjadi kurang sehat.

d. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas

Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta

asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank,

penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Rasio

Kualitas Aktiva Produktif meliputi Non Performing Loan (NPL). Salah satu

resiko yang dihadapi oleh suatu bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang

telah diberikan atau sering disebut dengan risiko kredit. Risiko kredit umumnya
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timbul dari berbagai kredit bermasalah. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu

menjaga kreditnya agar tidak berada dalam kategori kredit bermasalah. Pengertian

Non Performing Loan menurut Mahmoeddin (2001), yaitu bahwa Non Performing

Loan adalah kredit menepati jadwal angsuran sehigga terjadi tunggakan.

e. Rasio Efisiensi

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan

pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio efisiensi meliputi

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), semakin kecil rasio ini

berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah

semakin kecil. Jika efisiensi biaya operasional rendah maka profitabilitas yang

diraih akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ratna dan Nunung (2008), meneliti tentang perbandingan kinerja

keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 1992-1998 dan 1999-2006. Rasio

yang digunakan CAR, NPF, ROA, ROE, FDR. Pengujian hipotesis yang

digunakan adalah independent sample t-test, dan hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa kinerja BMI sesudah ada pesaing relatif lebih baik terutama

pada  rasio yaitu FDR, NPF, ROA dan ROE dibandingkan kinerja sebelum ada

pesaing. Sedangkan untuk rasio CAR lebih baik pada periode sebelum ada

pesaing.

Abustan (2009), meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan

perbankan syariah dengan perbankan konvensional dengan menggunakan rasio

keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROE, BOPO,

dan LDR. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah independent sample t-test,

dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara kinerja perbankan syariah dibandingan dengan perbankan

konvensional.
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Widya (2012), meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan Bank

Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional. Rasio yang digunakan terdiri

dari CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah

independent sample t-test, dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dengan Bank

Umum Konvensional.

Arie (2013), meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan

antara bank syariah dengan bank konvensional. Rasio yang digunakan CAR,

ROA, ROE, LDR. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah independent

sample t-test, dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa rasio ROA,

ROE, LDR terdapat perbedaan yang signifikan sedangkan rasio CAR tidak

terdapat perbedaan, dan secara keseluruhan bank syariah memiliki kinerja lebih

baik dibanding dengan bank konvensional.

Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi penelitian yang

dilakukan oleh peneliti diantaranya terangkum dalam tabel berikut :
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1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama
Peneliti

Variabel yang
digunakan

Objek Penelitian Alat Uji Hasil Penelitian

Abustan

(2009)

CAR, NPL,

ROE, BOPO,

dan LDR

perbankan syariah

dengan perbankan

konvensional

independent

sample t-test

Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja

perbankan syariah dibandingan dengan perbankan

konvensional.

Widya

Wahyu

Ningsih

(2012)

CAR, NPL,

ROA, BOPO,

LDR

Bank Umum Syariah

dengan Bank Umum

Konvensional

independent

sample t-test

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum

Syariah dengan Bank Umum Konvensional

Ratna

dan

Nunung

(2008)

CAR, NPF,

ROA, ROE,

FDR

Bank Muamalat

Indonesia periode

1992-1998 dan 1999-

2006

independent

sample t-test

kinerja BMI sesudah ada pesaing relatif lebih baik terutama

pada  rasio yaitu FDR, NPF, ROA dan ROE dibandingkan

kinerja sebelum ada pesaing. Sedangkan untuk rasio CAR

lebih baik pada periode sebelum ada pesaing.

Arie

(2013)

CAR, ROA,

ROE, LDR

Bank Syariah dan

Bank Konvensional

independent

sample t-test

secara keseluruhan bank syariah memiliki kinerja lebih

baik dibanding dengan bank konvensional

Sumber : berbagai rujukan

17
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Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan

dapat digunakan sesuai kebutuhan oleh masing-masing peneliti untuk menilai

kinerja keuangan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah terletak pada periode penelitian.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti dapat mengemukakan suatu

kerangka konseptual yang berfungsi sebagai penuntun sekaligus mencerminkan

alur pikiran dalam penelitian ini.

Gambar berikut ini menyajikan model kerangka konseptual penelitian

yang menunjukkan perbandingan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual tersebut menggambarkan bagaimana proses

perbandingan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah. Kinerja

keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan

yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai

baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi

kerja dalam periode tertentu.

ROE
Bank Konvensional

Kinerja Keuangan

Bank Syariah

ROA

NPL

CAR

BOPO

LDR
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Pengukuran kinerja keuangan perusahaan diukur dengan membandingkan

rasio keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang dipakai dalam menilai

kinerja keuangan perusahaan meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio

solvabilitas, rasio kualitas aktiva produktif, dan rasio efisiensi. Dari analisis ini

dapat diketahui kondisi perbandingan kinerja keuangan perusahaan Bank

Konvensional dan Bank Syariah.

2.4 Pengembangan Hipotesis Sebelumnya

2.4.1 Perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio Loan to Deposit Ratio

Loan to Deposit Ratio adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam

membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya,

2005). Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio, semakin rendahnya kemampuan

likuiditas bank, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk

membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, angka Loan to Deposit

Ratio yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah

dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukkan bahwa bank masih

jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsinya. Abustan (2009), Widya (2012)

dan Arie (2013) menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio

Loan to Deposit Ratio perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio Loan to Deposit Ratio

Bank konvensional dan Bank syariah.

2.4.2 Perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio Return On Equity

Return On Equity merupakan gambaran sejauhmana perusahaan mengelola

modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang

telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir,

2001:20). Rasio ini sangat mendapat perhatian para investor. Semakin tinggi rasio

ini semakin tinggi keuntungan investor karena semakin efisien modal yang

diutamaknnya, sehingga memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada
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pemegang saham. Abustan (2009), Ratna dan Nunung (2008), Arie (2013)

menemukan perbedaan yang signifikan terhadap rasio Return On Equity

perusahaaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini

adalah :

H₂ : Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio Return On Equity Bank

konvensional dan Bank syariah

2.4.3 Perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio Return On Assets

Menurut Budi (2001:104), Return On Assets merupakan rasio untuk

mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan

laba sebelum pajak dan bunga dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia

dalam perusahaan pada suatu periode tertentu. Rasio ini memberikan indikasi

kepada kita tentang baik buruknya manajemen dalam melaksanakan kontrol biaya

maupun pengelolaan hartanya. Semakin tinggi rasio ROA, semakin baik operasi

suatu perusahaan karena berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba. Widya (2012) Ratna dan Nunung (2008), Arie (2013)

menemukan perbedaan yang signifikan terhadap rasio Return On Assets

perusahaaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini

adalah :

H₃ : Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio Return On Assets Bank

konvensional dan Bank syariah

2.4.4 Perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio Capital Adequacy Ratio

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan

kemajuan bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Bank

Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai

kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan sebagai

bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga dengan

Capital Adequacy Ratio (CAR), ketentuan CAR adalah 8%. Semakin tinggi nilai

CAR berarti kinerja keuangan semakin baik, karena tingkat kembalian semakin

besar. Abustan (2009), Widya (2012), Ratna dan Nunung (2008), dan Arie (2013)
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menemukan perbedaan yang signifikan terhadap rasio Capital Adequacy Ratio

perusahaaan.Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini

adalah :

H₄ : Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio Capital Adequacy Ratio

Bank konvensional dan Bank syariah

2.4.5 Perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio Non Performing Loan

Salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL

yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. NPL timbul

karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada

waktunya. Untuk melihat seberapa besar tingkat kredit bermasalah yang telah

disalurkan oleh bank. Bank Indonesia memberikan aturan baku maximal 5%

untuk nilai NPL (Bank Indonesia, 2011). Abustan (2009), Widya (2012)

menemukan perbedaan yang signifikan terhadap rasio Non Performing Loan

perusahaaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima dalam penelitian ini

adalah :

H₅ : Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio Non Performing Loan

Bank konvensional dan Bank syariah

2.4.6 Perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio Biaya Operasional

Pendapatan Operasional

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank

dalam melakukan kegiatan operasinya (Siamat, 2005). Abustan (2009), Widya

(2012) menemukan perbedaan yang signifikan terhadap rasio Biaya Operasional

Pendapatan Operasinal perusahaaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis

keenam dalam penelitian ini adalah :

H₆ : Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio Biaya Operasional

Pendapatan Operasional Bank konvensional dan Bank syariah
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis hypothesis testing.

Penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan kinerja

keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

Penelitian ini menguji hipotesis yang ada secara statistik. Data yang

diolah akan diperoleh hasil yang akan dijadikan sebagai kerangka jawaban untuk

hipotesis yang telah ditentukan. Hasil pengujian tersebut kemudian dipaparkan

untuk mendukung hipotesis yang telah diajukan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional (BUMN)

dan Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia, yaitu sebanyak 15 bank.

Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik

purpossive sampling yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Adapun

kriterianya sebagai berikut :

a. Bank yang menyajikan laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut yaitu

dari 2009 sampai dengan 2013

b. Bank yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas, diperoleh jumlah sampel

sebanyak sembilan bank. Empat bank untuk Bank Konvensional (PT BRI, Tbk,

PT Mandiri, Tbk, PT BTN, Tbk, PT BNI, Tbk) dan lima bank untuk Bank Syariah

(PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia,

Tbk, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah).

22
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

yang berupa rasio-rasio keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah, hasil

olahan laporan keuangan tahunan Bank Konvensional dan Bank Syariah periode

2009-2013 yang telah diaudit dan kemudian dipublikasikan. Data ini diperoleh

dari situs resmi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia,

Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank

Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Bank Bukopin Syariah

dimana data tersebut nantinya akan diolah lebih lanjut untuk memperoleh jawaban

dari masalah yang muncul dalam penelitian ini.

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang berkaitan dengan

proses pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur

keseimbangan antara dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan dana

yang diterima dari pihak ketiga. Loan to Deposit Ratio (LDR) dinyatakan

dengan skala rasio.

b. Return On Equity (ROE) yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba dengan memanfaatkan modal sendiri yang dimilikinya. Return On Equity

(ROE) dinyatakan dengan skala rasio.

c. Return On Asset (ROA) yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba dengan memanfaatkan seluruh modal. Return On Asset (ROA) dinyatakan

dengan skala rasio.

d. Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu penilaian terhadap aspek permodalan

suatu bank untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam mendukung

kegiatan bank secara efisien. Capital Adequacy Ratio (CAR) dinyatakan

dengan skala rasio.
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e. Non Performing Loan (NPL) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan bank dalam mengcover risiko pengembalian kredit oleh debitur.

Non Performing Loan (NPL) dinyatakan dengan skala rasio.

f. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu perbandingan

antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dinyatakan dalam skala

rasio.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan

Analisis kinerja keuangan perusahaan dilakukan dengan menghitung rasio-

rasio keuangan, yaitu Loan to Deposit Ratio, Return On Equity, Return On Assets,

Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional Pendapatan

Operasional. Tujuannya adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah. Berikut perhitungan variabel :

a. Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus := Total PinjamanTotal deposit + Modal sendiri
b. Return On Equity (ROE) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

ROE =

c. Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

ROA =

d. Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

CAR =
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e. Non Performing Loan (NPL) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

NPL =

f. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus :

BOPO =

3.5.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data

untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data

dapat dilakukan dengan Uji Kolmogorov Smirnov, karena data yang digunakan

lebih dari 50 data. Jika hasil pengujian memiliki probabilitas lebih dari 0,05 maka

data tersebut dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika hasil pengujian

memiliki probabilitas kurang dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak

berdistribusi normal. Jika data tersebut berdistribusi normal, maka alat uji yang

digunakan adalah Independent Sample t-test. Tetapi, jika data tersebut tidak

berdistribusi normal, maka alat uji yang digunakan adalah Uji Mann Whitney.

Langkah-langkah yang digunakan dalam uji Kolmogorov Smirnov adalah sebagai

berikut :

1) Merumuskan hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

2) Menentukan level of significant (α)

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (α=5%)

3) Kriteria pengujian

Uji ini dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian

berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal dengan kriteria :

Ho diterima apabila p-value > α

Ho ditolak apabila p-value < α
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4) Menarik kesimpulan

Menyimpulkan Ho diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut :

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima artinya

variabel yang diteliti berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak artinya

variabel yang diteliti tidak berdistribusi normal.

3.5.3 Uji Hipotesis

Uji statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini

adalah Independent Sample t-test untuk data yang terdistribusi normal dan Uji

Mann Whitney untuk data yang tidak terdistribusi normal. Uji ini dimaksudkan

untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang dibangun sesuai dengan hasil

analisis data atau tidak. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah

sebagai berikut :

a. Independent  Sample t-test

Independent Sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan kinerja

keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah. Langkah-langkah yang

digunakan dalam Independent Sample t-test sebagai berikut :

1) Membuat hipotesis

Ho₁ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Loan to Deposit Ratio

Ha₁ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Loan to Deposit Ratio

Ho₂ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Return On Equity

Ha₂ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Return On Equity

Ho₃ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Return On Assets

Ha₃ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Return On Assets
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Ho₄ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Capital Adequacy Ratio

Ha₄ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Capital Adequacy Ratio

Ho₅ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Non Performing Loan

Ha₅ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Non Performing Loan

Ho₆ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Biaya Operasional Pendapatan

Operasional

Ha₆ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional

2) Menentukan level of significant (α)

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (α=5%)

3) Menghitung nilai :

Nilai diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Samsubar,

2001:188):

t = (x − x )S +S = ( ) ( )
dimana:̅1= nilai rata-rata sampel ke-1̅2= nilai rata-rata sampel ke-2

s1= standar deviasi sampel ke-1

s2= standar deviasi sampel ke-2

= varian dari sampel gabungan

dengan
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n1= jumlah observasi sampel ke-1

n2= jumlah observasi sampel ke-2

4) Menentukan kriteria pengujian .

Ho diterima apabila p-value > α

Ho ditolak apabila p-value < α

5) Menarik kesimpulan

Jika Ho diterima maka Ha ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan

antara kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Jika Ho ditolak maka Ha diterima, artinya terdapat perbedaan signifikan

antara kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah.

b. Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney digunakan untuk menguji kinerja keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah apabila data tidak berdistribusi normal.

Langkah-langkah yang digunakan dalam uji Mann Whitney sebagai berikut :

1) Merumuskan hipotesis

Ho₁ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Loan to Deposit Ratio

Ha₁ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Loan to Deposit Ratio

Ho₂ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Return On Equity

Ha₂ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Return On Equity

Ho₃ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Return On Assets

Ha₃ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Return On Assets

Ho₄ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Capital Adequacy Ratio
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Ha₄ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Capital Adequacy Ratio

Ho₅ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Non Performing Loan

Ha₅ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Non Performing Loan

Ho₆ : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah berdasarkan rasio Biaya Operasional Pendapatan

Operasional

Ha₆ : terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank

Syariah berdasarkan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional

2) Menentukan level of significant (α)

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (α=5%)

3) Menghitung nilai

Nilai diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Singgih,

2010:148): = − [1/4 ( + 1)]1/24( )( + 1)(2 + 1)
dimana:

T = jumlah jenjang yang lebih kecil

N = jumlah sampel

4) Menentukan kriteria pengujian

Ho diterima apabila p-value > α

Ho ditolak apabila p-value < α

5) Menarik kesimpulan

Jika Ho diterima maka Ha ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan

antara kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Jika Ho ditolak maka Ha diterima, artinya terdapat perbedaan signifikan

antara kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah
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3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan metode penelitian dan analisis data yang digunakan, maka

dapat disusun urutan proses penyelesaian penelitian ini secara skematis yang

ditunjukkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

START

Pengumpulan Data

Analisis Kinerja Keuangan
Bank Konvensional

Analisis Kinerja Keuangan
Bank Syariah

Kinerja Keuangan

Uji Normalitas

Data Tidak Berdistribusi NormalData Berdistribusi Normal

Independent sample t-
test

Uji Mann Whitney

Hasil

Kesimpulan dan saran

STOP
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Keterangan:

a. Awal dimulainya penelitian (START)

b. Mengumpulkan dan menentukan data laporan keuangan Bank Konvensional

dan Bank Syariah mulai periode 2009-2013.

c. Menganalisis kinerja keuangan.

d. Melakukan uji normalitas data.

e. Setelah masing-masing analisis dibandingkan dengan uji normalitas data, maka

apabila data berdistribusi normal digunakan uji Independent Samples t-test,

sedangkan data yang tidak berdistribusi normal digunakan uji Mann Whitney.

f. Berdasarkan hasil perbandingan, diambil kesimpulan dan saran dari pokok

permasalahan dan tujuan penelitian.

g. Proses analisis berhenti (STOP).


