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ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM 

SYARIAH DENGAN BANK UMUM KONVENSIONAL 

 DI INDONESIA PERIODE 2010-2014 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah dan 

Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder, data diambil dari laporan keuangan Bank 

Syariah dan Bank Umum Konvensional yang telah dipublikasikan pada periode 

2010-2014. Pada penelitian ini menggunakan uji beda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa rasio keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, LDR, NPL antara 

Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki perbedaan kinerja keuangan 

secara signifikan. Hasil yang menunjukan kinerja keuangan yang memiliki 

perbedaaan sangat signifikan adalah rasio ROA, NIM, LDR, NPL, sedangkan 

kinerja keuangan yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan ditunjukan 

dengan rasio CAR dan ROE. 

  
Kata Kunci: kinerja bank, CAR, ROA, ROE, NIM, LDR, NPL 

 

Abstract 

This study aims to analyze the Comparative Financial Performance of Syariah 

Bank and Conventional Bank is listed on the Indonesia Stock Exchange. Data 

sources using secondary data obtained from the financial statements of Syariah 

Bank and Conventional Bank, published in the period 2010 – 2014. This study 

used a different test analysis. From the results of this study financial ratio CAR, 

ROA, ROE, NIM, LDR, NPL between Syariah Bank and Conventional Bank, 

have differences financial performance significantly. The financial performance of 

the bank that showed significant results influenced by variable external factors are 

ROA, NIM, LDR and NPL, while the bank's financial performance was not 

significantly affected by variable external factors is CAR and ROE. 

 

Keywords: performance bank, CAR, ROA, ROE, NIM, LDR, NPL. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perbankan di Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan 

penting dalam perekonomian suatu negara, halini dikarenakan perbankan 

merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai financial 

intermediary yaitu lembaga yang mempunyai peranan untuk mempertemukan 

antara pemilik dana dengan pengguna dana, maka kegiatan bank harus berjalan 

secara efisien pada skala makro maupun mikro. Dana hasil mobilitas masyarakat 

dialokasikan keberbagai macam sektor ekonomi dan keseluruhan area yang 
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membutuhkan secara cepat dan tepat. Perkembangan perbankan sebelum tahun 

1990. 

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/atau yang diberikan 

oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005: 11).Hal kegiatan 

operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss 

sharing). 

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung 

kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang 

diperoleh.Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi 

hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya.Jumlah bagi hasil yang 

kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa 

pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang 

transparan pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung 

kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang 

diperoleh.Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi 

hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya.Jumlah bagi hasil yang 

kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa 

pengelolaan bank merosot.Keadaan itu merupakan peringatan dini yang 

transparan. 

Bank konvensional merupakan bank yang paling besar beredar di 

Indonesia.Bank umum mempunyai kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap 

dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dengan operasionalnya 

menerapkan metode bunga yang dalam pandangan Islam sangat dilarang, karena 

lebih mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat Islam. 

Berbeda dengan perbankan syariah sebagai unit bisnis, instrumen ekonomi 

syariah seperti zakat, infak, shadaqoh dan wakaf berperan besar dalam 

mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.Zakat, infak dan 

shadaqoh berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.Sedangkan 

wakaf, memiliki peran yang besar dalam menunjang serta mendukung 



3 
 

pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.Melalui wujudnya yang 

biasanya berupa asset kekal, wakaf sangat sesuai untuk pembangunan sarana-

sarana seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan dan sebagainya. 

Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah maupun bank 

konvensional, seperti perbedaan falsafah, konsep pengelolaan dana nasabah, serta 

kewajiban mengelola zakat maupun adanya dewan pengawas syariah pada bank 

syariah, namun banyak juga terdapat persamaan diantara keduanya, seperti yang 

dinyatakan oleh Amir Machmud dan Rukmana (2009: 10) persamaan tersebut 

terletak pada jenis jasa yang ditawarkan, dalam hal ini kedua jenis bank sama-

sama memberikan jasa kepada nasabah di bidang keuangan, seperti tabungan, 

pinjaman / prekreditan, deposito, dan lain-lain, sehingga menimbulkan sebuah 

pilihan di masyarakat tentang jenis bank apa yang lebih baik bagi masyarakat. 

Kemudian persamaan lainnya terletak pada sisi teknis penerimaan uang, 

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum 

pembiayaan, serta fungsi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, selain 

itu dari pelaporan keuangan kedua bank yang dibutuhkan sebagai unsur 

pembentuk rasio keuangan yang disajikan juga tidak terdapat banyak perbedaan. 

Menurut Fahmi (2011: 2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat jauh 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 buruhknya 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. 

Secara umum yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional 

ada dua hal. Pertama, hubungan antara bank dan nasabah.Hubungan bank syariah 

dan nasabah tercakup dalam perjanjian (akad) yang menempatkan bank syariah 

dan nasabah sebagai mitra sejajar dengan hak (manfaat), kewajiban dan 

tanggungjawab (risiko) yang berimbang.Kedua, bahwa bank syariah beroperasi 

berdasarkan konsep muamalah Islamyang menganjurkan keadilan dan 
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keterbukaan serta melarang tindakan yang tidak sesuai dengan syariah Islam 

(Winiharto, 2004). 

Penilaian kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan. Salah satunya dengan 

menganalisis tingkat profitabilitas bank syariah yang bersangkutan, dengan 

menggunakan rasio Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan rasio 

perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar 

dapat berfungsi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan 

bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. 

Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik 

untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus 

diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kondisi keuangan 

bank,maka judul skripsi adalah: “analisis perbandingan kinerja keuangan bank 

umum syariah dengan bank umum konvensional di indonesia periode 2010-2014”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data sekunder. laporan keuangan  yaitu Bank 

Syariah  dan  Bank Konvensional periode 2010 – 2014 yang diperoleh dari 

www.idx.com. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI), baik Bank Umum Konvensional 

maupun Bank Umum Syariah selama periode 2010-2014. Sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010), dengan 

kriteria: 1) Perusahaan Perbankan Syariah dan Konvensional yang 

mempublikasikan laporan keuangan  per 31 Desember  tahun 2010-2014. 2) 

Laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk rupiah. 3) Perusahan Perbankan 

tersebut memiliki data yang lengkap tentang CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, LDR. 

Dengan tahun yang berturut – turut atau tahun yang berjalan. Metode analisa data 

dalam penelitian ini menggunakan uji independent sample t-test, karena uantuk 

http://www.idx.com/
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membandingkan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum 

konvensional  di indonesia periode 2010-2014. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Sumber: Data diolah, 2018,  

3.1.1 CAR 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nlai rata-rata CAR bank konvensional 

mempunyai nilai rata-rata 20.08% dan nilai rata-rata CAR bank syariah 24.5%. 

Hal ini berarti bahwa selama periode 2010-2014 bank syariah memiliki CAR 

lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Semakin tinggi nilai CAR 

maka kualitas permodalan semakin bagus kualitas permodalan bank. Hal ini 

menunjukan bahwa Perbankan Syariah lebih mampu dalam menjaga stabilitas 

sistem keuangan secara keseluruhan. Tetapi mengacu pada standar CAR minimal 

8% yang mengacu pada ketentuan bank Indonesia, bahwa bank konvensional 

masih berada pada kondisi normal karena masih berada diatas ketentuan yang 

sudah ditetapkan oleh bank Indonesia. 

 

 

 Kelompok N Mean Std. Deviation 

CAR Bank Syariah 45 24,5300 16,11616 

Bank Konvensional 75 20,0785 13,63424 

ROA Bank Syariah 45 0,9022 3,52820 

Bank Konvensional 75 1,9865 1,38927 

ROE Bank Syariah 45 10,7984 18,75023 

Bank Konvensional 75 15,0413 10,26102 

NIM Bank Syariah 45 8,4031 12,99136 

Bank Konvensional 75 5,3421 1,43220 

LDR Bank Syariah 45 93,4731 45,12362 

Bank Konvensional 75 82,1807 9,51887 

NPL Bank Syariah 45 2,4049 1,95852 

Bank Konvensional 75 1,4175 1,13910 
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3.1.2 ROA 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nlai rata-rata ROA bank konvensional 

sebesar 1.99% dan  nilai rata-rata ROA bank syariah sebesar 0.90%. Hal ini 

berarti bahwa nilai ROA bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank 

syariah. Karena semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kualitas 

perusahaannya. Sesuai dengan standar Bank Indonesia nilai ROA adalah 1.5%. 

sehingga bank syariah masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh 

bank indonesia.  

3.1.3 ROE 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nlai rata-rata ROE bank konvensional 

sebesar 15.04% dan nilai rata-rata ROE bank syariah sebesar 10.79%. hal ini 

berarti bahwa nilai ROE bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank 

syariah. Karena semakin tinggi nilai ROE maka semakin baik kualitasnya, yang 

berarti akan membuat posisi pemilik perusahaan akan menjadi semakin kuat 

3.1.4 NIM 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nlai rata-rata NIM bank konvensional 

sebesar 5.34% dan nilai rata-rata bank syariah sebesar 8.40%. Hal ini menujukkan 

bahwa pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa nilai NIM bank syariah lebih 

baik dibandingkan dengan bank konvensional, karean semakin tinggi nilai NIM 

maka akan semakin baik kualitasnya. 

3.1.5 LDR 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nlai rata-rata LDR bank konvensional 

sebesar 82.18% dan nilai rata-rata bank syariah sebesar 93.47%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2014 bank syariah mempunyai nilai LDR 

lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional juga tidak 

memnuhi standar LDR bank Indonesia karena kurang dari 85-110%.  

3.1.6 NPL 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nlai rata-rata NPL bank konvensional 

sebesar 1.47% dan nilai NPL bank syariah sebesar 2.40%. hal ini menunjukkan 

bahwa nilai NPL bank konvensional mempunyai nilai NPL lebih baik 

dibandingkan dengan bank syariah, karena semakin kecil nilai NPL maka nilai 
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asetnya akan semakin membaik. Tetapi bank syariah  juga masih berada dalam 

kondisi normal karean masih berada dalam standar bank Indonesia yaitu kurang 

dari 5%.   

3.2 Analisis Data  

Tabel 2. Hasil Uji Independent Sample t-Test Perbedaan Kinerja Keuangan antara 

Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

CAR Equal variances assumed 6,318 0,013 1,616 118 0,109 

Equal variances not 

assumed 

  1,550 81,020 0,125 

ROA Equal variances assumed 1,185 0,278 -2,377 118 0,019 

Equal variances not 

assumed 

  -1,972 52,298 0,054 

ROE Equal variances assumed 4,515 0,036 -1,603 118 0,112 

Equal variances not 

assumed 

  -1,398 60,080 0,167 

NIM Equal variances assumed 6,555 0,012 2,026 118 0,045 

Equal variances not 

assumed 

  1,575 44,643 0,122 

LDR Equal variances assumed 17,507 0,000 2,096 118 0,038 

Equal variances not 

assumed 

  1,657 46,361 0,104 

NPL Equal variances assumed 10,636 0,001 3,496 118 0,001 

Equal variances not 

assumed 

  3,084 62,151 0,003 

 

Dari Hasil uji di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari hasil pengujian dengan independent 

sample t-test, diketahui bahwa nilai thitung 1.616 < ttabel  1.725 dengan nilai p-value 

0.109 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah yang dilihat dari rasio 

CAR. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa rasio CAR untuk Perbankan Syariah 

dan rasio CAR untuk Perbankan Konvensional, memiliki selisih yang tidak terlalu 

jauh, hal ini menunjukan bahwa Perbankan Syariah maupun Perbankan 
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Konvensioanl mampu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara 

keseluruhan, selain itu nilai rata-rata CAR untuk kedua jenis Bank tersebut masih 

berada di atas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%, maka 

Perbankan Konvensional maupun Perbankan Syariah keduanya tergolong pada 

kondisi yang ideal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Syukur 

(2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan varians pada data 

perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional berdasarkan Capital Adeqeency Ratio (CAR). 

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari hasil pengujian dengan independent 

sample t-test, diketahui bahwa nilai thitung -2.377 > ttabel  1.725 dengan nilai p-value 

0.019 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah yang dilihat dari rasio 

ROA. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa rasio ROA untuk Perbankan Syariah 

lebih rendah dari pada rasio ROA untuk Perbankan Konvensional, nilai ROA 

Perbankan Syariah juga belum memenuhi standar minimal nilai ROA yang baik 

menurut Bank Indonesia yaitu 1,5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja 

keuangan perbankan konvensional dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan 

lebih baik dari pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Syukur (2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan varians 

pada data perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank 

Umum Konvensional berdasarkan Return On Assets (ROA). 

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari hasil pengujian dengan independent 

sample t-test, diketahui bahwa nilai thitung -1.603 < ttabel  1.725 dengan nilai p-value 

0.054 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah yang dilihat dari rasio 

ROE. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa rasio ROE untuk Perbankan Syariah 

maupun konvensional sama-sama berada di atas standar minimal yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 1,5%, yang artinya kedua jenis Bank 

tersebut mampu dalam menggunakan modal sendiri untuk melangsungkan 
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usahanya, sehingga terbukti bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan 

antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional berdasarkan Return 

On Equity (ROE). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syukur (2015) 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan varians pada data perbandingan 

kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 

berdasarkan Return On Equity (ROE). 

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari hasil pengujian dengan independent 

sample t-test, diketahui bahwa nilai thitung 2.026 > ttabel  1.725 dengan nilai p-value 

0.045 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah yang dilihat dari rasio 

NIM. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa rasio NIM untuk Perbankan Syariah 

lebih tinggi dari pada rasio NIM untuk Perbankan Konvensional, hal ini 

menunjukan bahwa Perbankan syariah lebih bisa menarik investor untuk 

menanamkan modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syukur 

(2015) yang menyatakan bahwa terdapat terdapat perbedaan varians pada data 

perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum 

Konvensional berdasarkan Net Interest Margin (NIM). 

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari hasil pengujian dengan independent 

sample t-test, diketahui bahwa nilai thitung 2.096 > ttabel  1.725 dengan nilai p-value 

0.038 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah yang dilihat dari rasio 

LDR. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa rasio LDR untuk Perbankan Syariah 

lebih tinggi dari pada rasio LDR untuk Perbankan Konvensional, hal ini 

menunjukkan bahwa Bank Syariah lebih mampu dalam menyalurkan dana yang 

berasal dari masyarakat (Giro, Tabungan, Deposito berjangka serta lainnya) dalam 

bentuk kredit. Perbankan Syariah juga memiliki nilai LDR yang di atas standar 

yang telah ditentukan Bank Indonesia, jadi dapat disimpulkan bahwa Bank 

Syariah dikategorikan sehat dalam mengelola dananya. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Syukur (2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan 
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varians pada data perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan 

Bank Umum Konvensional berdasarkan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari hasil pengujian dengan independent 

sample t-test, diketahui bahwa nilai thitung 3.496 > ttabel  1.725 dengan nilai p-value 

0.001 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah yang dilihat dari rasio 

NPL. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa rasio NPL untuk Perbankan Syariah 

lebih tinggi dari pada rasio NPL untuk Perbankan Konvensional yang artinya laba 

yang dihasilkan Bank Syariah labih kecil dari pada Bank Konvensional, namun 

nilai NPL kedua Bank tersebut masih berada di bawah batas normal rasio NPL 

yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kedua Bank masih sehat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syukur 

(2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan varians pada data 

perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum 

Konvensional berdasarkan Non Performing Loan (NPL). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Untuk rasio CAR memiliki nilai sig. (2-tailed) equal variance assumed 

(diasumsi kedua varians sama) adalah sebesar 0,109. Nilai signifikan tersebut 

lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

varians pada data perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan 

Bank Umum Konvensional berdasarkan Capital Adeqeency Ratio (CAR). 

Untuk rasio ROA memiliki nilai sig. (2-tailed) equal variance assumed 

(diasumsi kedua varians sama) adalah sebesar 0,019. Nilai signifikan tersebut 

lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan varians pada data perbandingan 

kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 

berdasarkan Return On Assets (ROA). 
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Untuk rasio ROE memiliki nilai sig. (2-tailed) equal variance assumed 

(diasumsi kedua varians sama) adalah sebesar 0,112. Nilai signifikan tersebut 

lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan varians pada data 

perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum 

Konvensional berdasarkan Return On Equity (ROE). 

Untuk rasio NIM memiliki nilai sig. (2-tailed) equal variance assumed 

(diasumsi kedua varians sama) adalah sebesar 0,045. Nilai signifikan tersebut 

lebih kecil dari 0,05 maka terdapat terdapat perbedaan varians pada data 

perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum 

Konvensional berdasarkan Net Interest Margin (NIM). 

Untuk rasio LDR memiliki nilai sig. (2-tailed) equal variance assumed 

(diasumsi kedua varians sama) adalah sebesar 0,038. Nilai signifikan tersebut 

lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan varians pada data perbandingan 

kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 

berdasarkan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Untuk rasio NPL memiliki nilai sig. (2-tailed) equal variance assumed 

(diasumsi kedua varians sama) adalah sebesar 0,001. Nilai signifikan tersebut 

lebih besar dari 0,05 maka terdapat perbedaan varians pada data perbandingan 

kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 

berdasarkan Non Performing Loan (NPL). 
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