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ABSTRAK 

 

Pengelolaan bisnis perbankan yang baik diperlukan agar bank dapat 

terhindar dari kepailitan, mencetak laba, dan memiliki resiko keuangan yang 

rendah sehingga nasabah dan investor menaruh kepercayaan yang tinggi pada 

bank. Semakin meningkatnya keberadaan bank syariah menjadi fenomena yang 

menarik terkait dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, sehingga perlu dikaji 

apakah bank syariah memiliki risiko keuangan yang hampir sama dengan bank 

konvensional atau bahkan lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

perbandingan tingkat resiko keuangan antara PT. Bank Bukopin Tbk dan PT. 

Bank Syari’ah Mandiri serta untuk menganalisa bank mana yang lebih mendekati 

pada posisi grey area atau kecil kemungkinannya mengalami kebangkrutan. 

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian komparatif dimana 

membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah tahun 2008-2011. 

Sampel bank konvensional yang dipakai dalam penelitian ini adalah PT. Bank 

Bukopin Tbk, sedangkan sampel bank syariah adalah PT. Bank Syariah Mandiri. 

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-

rugi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Z-

Score Altman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perbandingan tingkat risiko 

keuangan antara PT. Bank Bukopin Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri sama-

sama memiliki resiko keuangan yang tinggi. Hasil perhitungan nilai Z-Score 

terhadap PT. Bank Bukopin Tbk tahun 2008-2011 memiliki risiko keuangan yang 

tinggi  dengan nilai Z mencapai 1,425, sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri juga 

memiliki risiko keuangan yang tinggi dengan nilai Z mencapai 1,651. Kedua nilai 

ini kurang dari 1,81 sehingga risiko keuangan kedua bank termasuk tinggi. 

Artinya kedua bank ini tidak sehat dan mengalami kegagalan; (2) Kedua bank 

tersebut berada jauh dari posisi grey area, artinya kedua bank memiliki risiko 

keuangan yang tinggi. Karena hasil ratat-rata Z-Score kedua bank tersebut 

menunjukkan Z<1,81. Secara umum Bank Syari’ah relatif lebih baik dibanding 

Bank Konvensional Berdasarkan hasil penelitian, bila dibandingkan Z-Score 

penelitian sekarang selama empat tahun dirata-rata, jumlah Z-Score penelitian 

terdahulu Z<1,81 artinya, memiliki tingkat resiko tinggi. Hal tersebut dikarenakan 

kinerja keuangan yang kurang mengoptimalkan seluruh asssetnya, sehingga laba 

yang didapatkan kurang menjamin untuk menghindari resiko kabangkrutan. 

Sedangkan penelitian sekarang penelitian pada dua bank yaitu bank konvensional 

dan bank syari’ah, jika Z-Score dirata-rata jumlah Z-Score menunjukkan hasil 

yang sama yaitu Z <1,81, menandakan kedua bank tersebut berada pada posisi 

tingkat resiko tinggi. Hal ini dikarenakan kedua bank tersebut selama empat tahun 

kurang optimal dalam memanfaatkan assetnya, sehingga pendapatan yang 

diperoleh juga tidak optimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang 

sama yaitu Z<1,81, dengan demikian penelitian saya mendapat dukungan dari 

penelitian terdahulu. 

 

Kata Kunci: Bank Konvensional, Bank Syariah, Resiko Keuangan, Z-Score 
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