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Abstrak: Penelitian ini betujuan untuk melakukan perbandingan kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional pada periode 

2008-2012 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan 

terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 

Keuangan Publikasi Bank Umum tahun 2008 hingga 2012 yang diterbitkan oleh 

masing-masing Bank yang bersangkutan. Setelah melewati tahap purposive 

sample, maka sampel yang layak digunakan sebanyak 6 sampel, 3 Bank Umum 

Konvensional (Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri), 

dan 3 Bank Umum Syari’ah (Bank Mega Syari’ah, Bank Syari’ah Mandiri, Bank 

Rakyat Indonesia).  

Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional adalah metode 

Independent sample t-test.Berdasarkan hasil Analisis yang dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing 

rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di 

Indonesia.Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan 

ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio 

CAR, NPL, dan BOPO. 

 

Kata Kunci: Bank Konvensionl, Bank Syariah, dan Kinerja Keuangan 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang 

no.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan amanat kepada Bank 

Indonesia untuk memberikan pengaturan dan pengawasan perbankan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka secara resmi keadaan Dual 

Banking Sistematau Sistem Perbankan Ganda, yaitu perbankan berdasarkan 

konvensional dan syariah.Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab 

dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah.Secara rinci 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai 

dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia (Rindawati, 2007). 

 Perkembangan perbankan konvensional di Indonesia sebelum bank 

syariah tumbuh menjadi industri perbankan yang pesat, perbankan 

konvensional sangat mendominasi sektor perbankan Indonesia.Namun 

sekarang eksistensi perbankan konvensional mulai mendapat saingan dari 

perbankan yang menerapkan system syariah. 

2. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Bank 

Konvensional dan bank syariah 

2) Untuk Mendeskripsikan perbedaan tingkat kinerja keuangan Bank 

konvensional dengan Bank Syariah. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Bank 

Menurut undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, 

pengertian bank adalah sebagai berikut  bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk 

kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
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Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 

pengertian bank adalah Bank merupakan suatu bandan usaha yang 

kegiatannya di bidang keuangan melakukkan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi 

perusahaan. 

2. Bank Konvensional 

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara 

itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan 

kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan 

pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya 

menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, 

menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara luas dibandingkan dengan metode 

bagi hasil. 

3.  Bank Syariah 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah 

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.Bank syariah 

juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan 

Hadits Nabi SAW. 

Tabel 1 Perbandingan Bungan Bank dan Bagi Hasil 

Bunga Bank Bagi Hasil 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung 

Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman 

pada kemungkinan untung rugi. 

Besarnya persentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan 

apakah proyek yang dijalankan oleh 

pihak nasabah untung atau rugi. 

Tergantung pada keuntungan proyek 

yang dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung bersama 

oleh kedua 

belah pihak. 
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Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “booming”. 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

 

4. Kinerja Keuangan 

Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio 

keuangan. Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank 

umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat 

kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan 

bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan 

Desember. 

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat 

kesehatan bank tersebut secara berkala dan sewaktu-waktu untuk posisi 

penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil 

analisis bank.Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan 

selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka 

waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait.Penilaian tingkat 

kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, 

kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko 

pasar. 

5. Pengertian Laporan Keuangan 

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu 

alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi 

suatu perusahaan.Dari sebuah laporan keuangan dapat diketahui apakah 
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kinerja perusahaan tersebut baik atau buruk.Salah satu fungsi dari laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan keadaan atau kondisi keuangan, hasil 

usaha, dan kemajuan keuangan dari tahun ke tahun.Kinerja perusahaan perlu 

di analisis untuk mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang 

terjadi dalam kondisi keuangan 

6. Rasio Keuangan 

Tabel 2 Rasio Keuangan 

Variable Konsep Skala 

CAR Rasio 

Permodalan 
    

                        

                          
       

 

NPL Rasio kualitas 

aktiva 

produktif 

     
∑                    

∑                   
       

ROA Rasio 

Rentabilitas 
    

                

           
       

 

ROE Rasio 

Profitabilitas 

 

     
                

               
       

BOPO Rasio 

biaya/efisiensi 

bank 

 

      
                

                     
       

LDR Rasio 

Likuiditas 
           

               

          
       

 

 

METODE  PENELITIAN 

1. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret 2013 sampai 

dengan selesai, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Publikasi 

Bank diterbitkan oleh masing-masing Bank yang bersangkutan. 

2. Objek Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan mengambil objek tiga Bank 

Konvensional (PT.Bank Negara Indonesia, PT.Bank Tabungan Negara, 
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PT.Bank Mandiri) dan tiga Bank Syari’ah (PT.Bank Mega syari’ah, PT.Bank 

Syari’ah Mandiri, PT.Bank Rakyat Indonesia Syari’ah). 

3. Variable Penelitian 

 Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio 

keuangan yang terdiri dari (CAR) yang mewakili rasio permodalan, (NPL) 

yang mewakili rasio kualitas aktiva produktif, (ROA) yang mewakili rasio 

rentabilitas, (ROE) perbandingan laba bersih bank dengan modal sendiri. 

(BOPO) yang mewakili rasio efisiensi, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

yang mewakili rasio likuiditas. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data kuantitatif, data yang berupa angka-angka yang menunjukan jumlah 

atau banyaknya sesuatu, yaitu laporan keuangan perusahaan. 

b. Data kualitatif, data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, seperti 

sejarah singkat perusahaan dan bidang usaha perusahaan. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini Pengolahan data untuk membandingkan kinerja 

keuangan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah 

menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (independent 

sample t-test). Tujuan dari uji hipotesis yang berupa uji beda dua rata-rata 

pada penelitian ini adalah untuk menentukan menerima atau menolak 

hipotesis yang telah dibuat sebagai berikut:  

Jika F hitung dengan Equal variance assumed (diasumsi kedua 

varians sama) memiliki nilai sig. > 0.05 maka dinyatakan bahwa kedua varian 

sama. Bila kedua varians sama, maka sebaiknya menggunakan dasar Equal 

variance assumed (diasumsi kedua varian sama) untuk t hitung. Jika t hitung 

sig. < 0.05, dikatakan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan 

Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang signifikan, sebaliknya jika t 

hitung sig > 0.05 dinyatakan kinarja keuangan Bank Umum Konvensional 

dengan Bank Umum Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan.  
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Jika F hitung dengan Equal variance assumed (diasumsi kedua 

varians sama) memiliki nilai sig .< 0.05, maka dinyatakan bahwa kedua 

varians berbeda. Bila kedua varians berbeda, maka untuk membandingkan 

kedua populasi dengan t-test sebaiknya menggunakan dasar Equal variance 

not assumed (diasumsi kedua varian tidak sama) untuk t hitung. Jika t hitung 

dengan Equal variance not assumed memiliki sig. > 0.05, dapat dikatakan 

bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum 

Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun jika sig. < 0.05, 

dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan 

Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang signifikan. 

HASIL PENELITIAN 

Dengan menggunakan uji Statistic Independent Sample T-Test, 

diperoleh hasil perbandingan kinerja perbankan syariah dengan perbankan 

konvensional seperti tampak pada Tabel berikut. 

Tabel 3.Perbandingan kinerja Bank Syariah dengan Bank  

Konvensional(Independent Sample t-test). 
 

Rasio 

 

Bank Konvensional 

Bank 

Syariah 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

Confidence interval = 95 % 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. F Sig. t 
Sig.2- 

tailed 

Mean 

Diff. 

CAR 

 

NPL 

 

ROA 

 

ROE 

 

BOPO 

 

LDR 

16,4053 

 

1,6463 

 

2,3793 

 

20,7527 

 

77,6707 

 

81,2797 

2,09278 

 

5,00692 

 

0,82277 

 

6,48692 

 

8,85731 

 

19,95029 

18,6683 

 

2,7103 

 

1,7162 

 

30,9798 

 

85,5340 

 

94,1593 

14,85872 

 

1,20449 

 

1,28122 

 

25,47900 

 

22,77291 

 

24,08438 

20,550 

 

3,307 

 

4,327 

 

142,171 

 

4,385 

 

1,811 

0,000 

 

0,072 

 

0,040 

 

0,000 

 

0,038 

 

0,181 

-1,168 

 

-1,600 

 

3,374 

 

-3,013 

 

-2,493 

 

-3,190 

0,245 

 

0,112 

 

0,001 

 

0,003 

 

0,014 

 

0,02 

-2,26300 

 

-1,06400 

 

0,66317 

 

-10,22717 

 

-7,86333 

 

-12,87967 

Sumber : data yang telah diolah 

Pada tabel 4.13 di atas diketahui hasil uji Levene’s Test for Equality F 

pada variance CAR signifikan, yakni probabilitas 0,000 < 0,05, Jadi dapat 

disimpukan variance CAR antara dua kelompok yang dibandingkan tidak 

sama, oleh karena itu hasil uji beda dua mean yang dipakai adalah yang Equal 

variance not assumed. Probabilitas uji t pada hasil ini adalah 0,247 > 0.05, 

jadi Ho diterima sehingga dikatakan kinerja keuangan Berdasarkan CAR 
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antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan.  

Diketahui hasil uji Levene’s Test for Equality F pada variance  NPL 

signifikan, yakni probabilitas 0,072 > 0,05, Jadi dapat disimpulkan variance 

NPL antara dua kelompok yang dibandingka sama, oleh karena itu hasil beda 

dua mean yang dipakai adalah yang Equal variance assumed. Probabilitias uji 

t pada hasil ini adalah 0,112 > 0,05, jadi Ho ditolak sehingga dikatakan 

kinerja keuangan berdasarkan NPL yang dipakai antara Bank Umum 

Konvensional dengan Bank Umum Syariah tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan.  

Diketahui hasil uji Levene’s Test for Equality F pada variance ROA 

signifikan, yakni probabilitas 0,040 < 0,05, jadi dapat disimpulkan variance 

ROA antara dua kelompok yang dibandingkan berbeda, oleh karena itu hasil 

beda dua mean yang dipakai adalah yang Equal variance not assumed. 

Probabilitas uji t pada hasil ini adalah 0,001 < 0,05, jadi Ho ditolak sehingga 

dikatakan kinerja keuangan Berdasarkan ROA antara Bank Umum 

Konvensional dengan Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang 

signifikan. Maka dengan demikian hipotesis untuk variabel ROA diterima 

Diketahui hasil uji Levene’s Test for Equality F pada variance ROE 

signifikan, yakni probabilitas 0,000 < 0,05, jadi dapat disimpulkan Variance 

ROE antara dua kelompok yang dibandingkan tidak sama, oleh karena itu 

hasil uji beda dua mean yang dipakai adalah yang Equal variance not 

assumed. Probabilitas uji t pada hasil ini adalah 0,004 < 0,05, jadi Ho ditolak 

sehingga dikatakan kinerja keuangan berdasarkan ROE antara Bank Umum 

Konvensional dengan Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang 

signifikan. Maka dengan demikian hipotesis untuk variabel ROE diterima. 

Diketahui hasil uji Levene’s Test for Equality F pada variance BOPO 

signifikan, yakni probabilitas 0,038 < 0,05, jadi dapat disimpulkan variance 

BOPO antara dua kelompok yang dibandingkan tidak sama, oleh karena itu 

hasil uji beda dua mean yang dipakai adalah yang Equal variance not 

assumed. Probabilitas uji t pada hasil ini 0,015 < 0,05, jadi Ho ditolak 
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sehingga dikatakan kinerja keuangan berdasarkan BOPO antara Bank Umum 

Konvensional dengan Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang 

signifikan. Maka dengan demikian hipotesis untuk variabel BOPO diterima 

Diketahui hasil uji Levene’s Test for Equality F pada variance LDR 

atau FDR signifikan, yakni probabilitas 0,187 > 0,05, jadi dapat disimpulkan 

variance LDR atau FDR antara dua kelompok yang dibandingkam tidak 

sama, oleh karena itu hasil uji beda dua mean yang dipakai adalah yang Equal 

variance assumed. Probabilitas uji t pada hasil ini adalah  0,002 < 0,05, jadi  

Ho diterima sehingga dikatakan kinerja keuangan berdasarkan LDR atau FDR 

antara  Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah terdapat 

perbedaan yang signifikan. Maka dengan demikian hipotesis untuk variabel 

LDR atau FDR diterima. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu 

pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Berdasarkan hasil uji statistic Independent Sample T-Test diperoleh bahwa 

secara umum adaperbedaan signifikan antara kinerja keuangan perbankan 

konvensional dengan perbankan syariah yang disebabkan oleh tingkat 

persentase yang jauh berbeda antara rasio keuangan Bank Konvensional 

dengan rasio keuangan Bank Syariah. 

b. Variabel CAR pada uji F terjadi Equal variance not assumed dan pada uji t 

diketahui kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank 

Umum Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

c. Variabel NPL pada uji F terjadi Equal variance assumed dan pada uji t 

diketahui kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank 

Umum Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

d. Variabel ROA pada uji F terjadi Equal variance not assumed dan uji t 

diketahui kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank 

Umum Syariah terdapat perbedaan yang signifikan. 
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e. Variabel ROE pada uji F terjadi Equal variance not assumed dan uji t 

diketahui kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank 

Umum Syariah terdapat perbedaan yang signifikan. 

f. Variabel LDR atau FDR pada uji F terjadi Equal variance  assumed dan 

pada uji t diketahui kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan 

Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang signifikan 

2. Saran  

a. Bagi Bank Syariah 

1) CAR perbankan syariah dapat ditingkatkan melalui penambahan modal 

2) ROA dapat ditingkatkan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.  

3) NPL dapat diturunkan dengan ekspansi besar-besaran.  

4) LDR dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan BOPO 

b. Bagi Bank Konvensional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau 

pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah. 

c. Bagi Akademis 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai 

sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang 

peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu fungsi 

yaitu mengetahui kesehatan Bank. 
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