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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meganalisis 

kinerja keuangan perbankan konvensional jika diperbandingkan 

dengan perbankan syariah menurut rasio keuangannya. Data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yag 

diterbitkan dari Bank Mandiri dan Mandiri Syariah, Bank MEGA 

dan MEGA Syariah, Bank Bukopin dan Bukopin Syariah, dan Bank 

BRI dan BRI Syariah dari tahun 2009-2012. Analisis yang 

digunakan adalah menggunakan uji beda dua rata-rata 

(Independent sample t-test) dengan bantuan perangkat lunak 

SPSS. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem operasional 

perbankan konvensional dan perbankan syariah tidak terdapat 

perbedaan secara signfikan,namun pada hasil hitung statistik 

rata-rata nilai mean perbankan konvensional masih diatas 

perbankan syariah, bisa dilihat dari hasil rasio CAR, ROA, LDR 

dan CR sedangkan pada rasio ROE nilai mean nya lebih tinggi 

perbankan syariah. 

 

Kata kunci : Bank Konvensional dan Bank Syariah, rasio 

keuangan, kinerja keuangan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan 

konvensional dan syariah adalah terletak pada pembagian 

dan pengembalian keuntungan yang diberikan nasabah oleh 

lembaga keuangan dan atau yang diberikan lembaga keuangan 

kepada nasabah. Perkembangan industri keuangan syariah 

secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkan 

kerangka hukum formal sebagai landasan operasional 

perbankan Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan, 

bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi 

secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing 

dengan bank konvensional yang dominan dan yang telah 

berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin 

tajam ini harus diiringi dengan menejemen yang baik untuk 



bisa bertahan di industri perbankan dan salah satu faktor 

yang harus diperhatikan adalah Kinerja Keuangan bank. 

Kebutuhan informasi akan kinerja keuangan bank 

merupakan tuntutan dari persaingan yang semakin pesat. 

Peningkatan kinerja keuangan dilakukan untuk menjaga 

kepercayaan pemilik modal atau investor dan nasabah yang 

akan menanamkan modalnya dan memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan oleh bank. Bank sendiri melakukan kegiatan 

meningkatkan kinerja keuangannya dengan cara meningkatkan 

kemampuan untuk mengelolah dana dengan memberikan bagi 

hasil yang optimal bagi pemilik dan nasabahnya. Secara 

umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan menghimpun 

dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu 

berkaitan dengan bidang keuangan (Kasmir, 2013:3-5). 

Berdasarkan dari rasio keuangan yang dipergunakan 

dalam penelitian ini diperjelas bahwa perbandingan 

kinerja keungan CAR,  ROA, ROE, LDR dan CR manakah yang 

lebih baik antara  Bank Konvensional dan Bank Syariah 

untuk menghitung kinerja antara kedua bank tersebut 

dengan menggunakan analisis perbandingan yang dapat 

diolah dengan menggunakan sistem statistik Independent 

sampel t test ( uji beda)  dan ada beberapa alasan 

mengapa peneliti mengambil rasio keuangan bank adalah 

untuk mempermudah melihat perkembangna kondisi suatu bank 

secara periodik. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perbedaan Bank Umum Konvenional dan Bank Umum Syariah 

Keterangan Bank Umum Bank Syariah 

Akad dan aspek 

legalitas 

Hukum positif Hukum Islam dan 

hukum positif 

Lembaga 

penyelesaian 

sangketa 

Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia 

(BAN) 

Badan Arbitrase 

Muamalat 

Indonesia (BAMUI) 

Struktur 

organisasi 

Tidak ada Dewan 

Syariah Nasional 

(DSN) dan Dewan 

Pengawas Syariah 

(DPS) 

Ada Dewan Syariah 

Nasional (DSN) 

dan Dewan 

Pengawas Syariah 

(DPS) 

Investasi Halal dan Haram Halal 

Prinsip 

organisasi 

Perangkat bunga Bagi hasil, jual 

beli, sewa 



Tujuan Profit Oriented Profit dan falah 

oriented 

Hubungan Nasabah Debitur-kreditur Kemitraan 

 

2.2 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah informasi yang sangat 

penting yang dapat memberikan gambaran tentang situasi 

ekonomi suatu perusahaan. Dengan melakukan analisis 

laporan keuangan informasi yang ada dalam laporan 

keuangan akan menjadi lebih transparan, lebih akurat, 

sehingga diharapakan kualitas pengambilan keputusan 

meningkat atau dengan kata lain perusahan memperoleh 

keuntungan (Harahap, 2013:54) 

2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi (Harahap, 2013:134) 

 

 

2.4 Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan adalah angka yang diperoleh 

dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan 

dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan (Harahap, 2013:297). 

 

𝐶𝐴𝑅 =
Modal Bank

ATMR 
 

Berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 bahwa Modal bank itu 

terdiri dari Modal inti dan Modal pelengkap.Sedangkan 

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) adalah aset 

tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional, dan 

risiko pasar. 

 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perhitungan rasio ROA 

dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba sebelum pajak

rata − rata total aset
 

 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perhitungan rasio ROE 

dengan rumus sebagai berikut : 



    𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

rata − rata equitas
 

 

𝐶𝑅 =
Aktiva lancar

Utang lancar
 

Yang mana diketahui bahwa Aktiva lancar itu terdiri 

dar: kas, surat-surat berharga, piutang, sediaan, biaya 

dibayar dimuka, pendapatan yang masih diterima, pinjaman 

yang diberikan. Sedangkan Utang lancar  terdiri dari : 

utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang 

gaji, utang pajak, utang deviden, biaya diterima dimuka 

(Kasmir, 2013:134). 

 

𝐿𝐷𝑅 =
Total kredit 

Dana pihak ketiga
 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 bahwa Total kredit 

terdiri daripinjaman dalam rupiah dan pinjaman dalam 

valuta asing, sedangkan dana pihak ketiga terdiri dari 

giro, tabungan dan deposit. 

 

2.5 HIPOTESIS 

 

H1 :  Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja 

Bank  Konvensional dan Bank Syariah periode tahun 2009-

2012 pada rasio CAR 

H2 :  Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja 

Bank  Konvensional dan Bank Syariah periode tahun 2009-

2012 pada rasio ROA 

H3 :  Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja 

Bank  Konvensioanl dan Bank Syariah periode tahun 2009-

2012 pada rasio ROE 

H4 :  Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja 

Bank Konvensional dan Bank Syariah periode tahun 2009-

2012 pada rasio LDR 

H5:  Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja Bank 

Konvensional dan Bank Syariah periode tahun 2009-2012 

pada rasio CR 

 

3.METODELOGI PENELITIAN 

Objek dari penelitian ini adalah Bank Konvensional dan 

Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesiaperiode dari 

tahun 2009-2012. 



Jenis data yang digunakandalampenelitianiniberupajenis 

data kuantitatifyaitumerupakan data yang berbentukangka yang 

diperolehlangsungdariperusahaanberupalaporankeuangan yang 

telahdipilihberdasarkan purposive sampling. 

Populasi (obyek) dalampenelitianiniadalah semua bank yang 

terdaftar di Bank Indonesia berjumlah 122 bank, terdiri dari 

Bank umum Konvensional berjumlah 110 dan Bank umum Syariah 

berjumlah 12. 

3.1.1 Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 2009:110). Dalam hal ini 

penulis menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat 

hipotesis : 

HO : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

3.1.2 Uji beda t-test 

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua 

sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata 

yang berbeda, jadi tujuan uji beda t-test adalah 

membandingkan rata-rata dua group yang tidak berhubungan 

satu dengan yang lain, apakah kedua group tersebut 

mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama 

secara signifikan. Ada dua tahapan analisis yang harus 

dilakukan, Pertama harus menguji apakah asumsi kedua 

sampel tersebut sama ( equal variances assumed) atau 

berbeda (equal variances not assumed) dengan melihat 

nilai levene test.Kedua adalah melihat nilai t-test untuk 

menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata 

secara signifikan (Ghozali,2009:55-58) 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CAR ROA ROE CR LDR 

N 32 32 32 32 32 

Normal Parameters
a,b
 

Mean 14,0750 ,2283 2,8849 134,8665 59,2669 

Std. 

Deviation 

2,75437 ,13907 2,71641 56,72741 27,74394 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,074 ,146 ,238 ,219 ,165 

Positive ,055 ,146 ,238 ,219 ,123 

Negative -,074 -,077 -,156 -,118 -,165 

Kolmogorov-Smirnov Z ,417 ,827 1,345 1,237 ,933 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,995 ,501 ,054 ,094 ,349 

 
 



Dari tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov pada rasio CAR adalah 0,417 dengan 

signifikan 0,995 lebih besar dari 0,05 (0,995>0,05), hal ini 

berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi 

normal. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov- Smirnov pada rasio ROA adalah 0,827 dengan 

signifikan 0,501 lebih besar dari 0,05 (0,501>0,05), hal ini 

berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi 

normal. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov pada rasio ROE adalah 1,345 dengan 

signifikan 0,054 lebih besar dari 0,05 (0,054>0,05), hal ini 

berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi 

normal. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov- Smirnov pada rasio CR adalah 1,327 dengan 

signifikan 0,094 lebih besar dari 0,05 (0,094>0,05), hal ini 

berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi 

normal. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov pada rasio LDR adalah 0,933 dengan 

signifikan 0,349 lebih besar dari 0,05 (0,349>0,05), hal ini 

berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi 

normal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 CAR 

adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko 

kecukupan modal yang kemungkinan dihadapi bank, semakin tinggi 

nilai CAR maka semakin baik nilai bank dalam menanggung resiko 

disetipa kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR 

tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional 

dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas. Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa 

 

Group Statistics 

 
JOBCAT N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

CAR 
UMUM 16 15,2616 1,90727 ,47682 

SYARIAH 16 12,8884 3,00623 ,75156 

ROA 
UMUM 16 ,3142 ,11813 ,02953 

SYARIAH 16 ,1425 ,10147 ,02537 

ROE 
UMUM 16 2,9500 1,08184 ,27046 

SYARIAH 16 2,8199 3,75104 ,93776 

CR 
UMUM 16 86,2110 9,93840 2,48460 

SYARIAH 16 183,5220 38,74794 9,68698 

LDR 
UMUM 16 72,8943 18,50747 4,62687 

SYARIAH 16 45,6394 29,19018 7,29755 



Bank Konvensional mempunyai rata-rata (mean) 15,2616% lebih 

besar dibandingkan dengan meanrasio Bank Syariah sebesar 

12,8884% data ini menunjukan bahwa  selama periode 2009-2012 

Bank Konvensional memiliki rasio kecukupan modal yang baik 

bila dibandingkan dengan Bank Syariah. 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efesiensi 

dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, semakin besar nilai ROA 

menunjukan kinerja yang semakin baik karena tingkat kembalian 

semakin besar. Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat 

bahwa Bank Konvensional memiliki nilai rata-rata (mean) ROA 

sebesar 0,3142% sedangkan Bank Syariah sebesar 0,1425%. Data 

ini menunjukan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas bank 

umum konvensional didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan bank umum syariah. 

ROE adalaha rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen bank dalam mengelolah modal yang tersedia untuk 

menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar nilai ROE maka 

semakin bagus nilai keuntungan yang dicapai bank sehingga 

dengan kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin 

kecil. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Bank 

Konvensional memiliki nilai rata-rata (mean) ROE sebesar 

2,9500% sedangkan Bank Syariah sebesar 2,8199%. Data ini 

menunjukan bahwa kinerja bank dalam mengelolah modal untuk 

menghasilkan laba yang dimiliki bank umum konvensional masih 

lebih baik  jika dibandingkan dengan bank umum syariah. 

CR adalah rasio liquiditas yang dapat memberikan indikasi 

jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek dalam arti 

setiap saat perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi 

kewajiban financial jangka pendeknya, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kegunaan rasio ini untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membiayai atau memenuhi kewajiban (utang) 

pada saat ditagih. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

bahwa Bank Konvensional memiliki nilai rata-rata (mean) CR 

sebesar 86,2110% sedangkan Bank Syariah sebesar 183,5220%. 

Data ini menunjukan bahwa kinerja bank umum konvensional dalam 

mengelolah utang lancar dari aktiva yang dimiliki kurang baik 

jika dibandingkan dengan bank umum syariah. 

LDR adalah rasio liquiditas untuk mengetahui perusahaan 

dalam memenuhi utang jangka pendeknya yang untuk memberikan 

gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan 

dalam bentuk kredit dibagi dengan pembiayaan. Semakin tinggi 

rasio LDR menunjukan indikasi semakin rendahnya liquiditas 



suatu bank disebabkan jumlah dana kredit yang diperuntukkan 

untuk membiayai kredit semakin besar. Berdasarkan data diatas 

dapat dilihat bahwa Bank Konvensional memiliki rata-rata 

(mean) LDR sebesar 72,8943% sedangkan Bank Syariah sebesar 

45,6394%. Data ini menunjukan hasil perbandingan kedua bank 

dalam mengelolah kredit yang diperoleh dari deposit bank umum 

konvensional lebih baik dari bank umum syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengelolahan data dan hasil analisis yang 

mangacu pada masalah dan hipotesis penelitian, maka didapatkan 

kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

Pada kelima rasio yang digunakan dalam penelitian ini di 

dapatkan data berdistribusi normal dengan menggunkan Uji 

Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dan dengan 

menggunakan Uji beda Independent Sample Test didapatkan bahwa 

ada perbedaan antara kinerja bank umum konvensional dan bank 

umum syariah secara signifikan pada rasio Capital Adequency 

Ratio, Return On Aset, Current Ratio, dan Loan to Deposit 

Ratio dengan berarti hasil olahan data dan hipotesis 

penelitian konsisten, lain halnya pada rasio Return On Equity 

dapat diketahui tidak ada perbedaan antara kinerja bank umum 

konvensional dan bank umum syariah secara signifikan. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

CAR 

Equal variances assumed 1,653 ,208 2,666 30 ,012 2,37321 

Equal variances not 

assumed 
  2,666 25,392 ,013 2,37321 

ROA 

Equal variances assumed ,816 ,374 4,409 30 ,000 ,17166 

Equal variances not 

assumed 
  4,409 29,332 ,000 ,17166 

ROE 

Equal variances assumed 2,360 ,135 ,133 30 ,895 ,13008 

Equal variances not 

assumed 
  ,133 17,478 ,895 ,13008 

CR 

Equal variances assumed 
16,121 ,000 -

9,731 

30 ,000 -

97,31095 

Equal variances not 

assumed 
  -

9,731 

16,965 ,000 -

97,31095 

LDR 

Equal variances assumed 4,103 ,052 3,154 30 ,004 27,25484 

Equal variances not 

assumed 
  3,154 25,382 ,004 27,25484 



Saran  

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Konvensional  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Bank Syariah 

dalam pemberian kredit kepada nasabah lebih baik dari yang 

dilakukan Bank Konvensional sehingga disarankan untuk Bank 

Konvensional agar dapat membuka cabang syariah pada bank 

umumnya. 

2. Bagi Bank Syariah 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Bank Konvensional 

dalam mengelolah modal dan kualitas asset lebih bak dari 

bank Syariah yang nilai perbandingannya tidak jauh berbeda, 

sehingga perbankan syariah bisa memperhatikan beberapa hal 

diataranya dengan menambahkan modal pada bank syariah dan 

menekankan pada setiap modal kredit. Selain itu Bank 

Syariah juga bisa melakukan sosialisasi tentang produk dan 

jasa yang disalurkan kepada masyarakat agar lebih menarik 

perhatian nasabah. 

3. Untuk kedua Bank 

Membuat rencana kontigensi guna mengatasi kejadian yang tak 

terduga, yaitu dengan melakukan analisis terhadap perubahan 

dan dinamika kondisi lingkungan bisnis perbankan yaitu 

dengan mengakaji indikator; ekonomi, peta persaingan 

bisnis, perubahan budaya, dan situasi politik dan keamanan. 

4. Bagi penelitian yang akan datang 

Dikarenkan penelitian ini hanya menggunakan lima rasio 

perbankan dalam mengukur kinerja keuangan bank dan 4 sample 

bank yang terbagi pada bank Konvensional dan bank Syariah, 

maka sebaiknya penelitain yang akan datang untuk 

menggunakan sample bank yang lebih banyak lagi dan 

menambahkan rasio kinerja perbankannya agar hasil yang 

diperoleh lebih tergeneralisasi. 

 

 


