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ABSTRACT 

The purpose of this study was to compare the financing performance of 

convensional and syariah banking. This study used secondary data obtained from 

the bank’s website is being investigated. The sampling technique this study used 

non-probability sampling with purposive sampling method, based on certain 

criteria. The population of this study Syariah and Conventional Banks. The 

parameters that used to compare the financial performance of banks is financial 

ratios which includes capital adequacy ratio (CAR), return on assets (ROA), 

return on equity (ROE), loan to deposit ratio (LDR)/financing to deposit ratio 

(FDR), Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF), 

operational cost (BOPO). The result revealed significant differences that only 

LDR/FDR. However NPL/NPF, BOPO, ROA, ROE, and CAR there is 

unsignificant differences. Financing performance of conventional banks are better 

than syariah banks. 
 

Keywords: Convensional Bank, syariah Bank, Bank Financing Ratio 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Mendengar kata bank bukan 

lagi ha  lasing  bagi kita.  Jika 

menyebut kata bank setiap orang 

selalu mengaitkannya dengan uang 

sehingga selalu saja ada anggapan 

bahwa yang berhubungan dengan 

bank selalu ada kaitannya dengan 

setiap orang selalu mengkaitkannya 

dengan uang.    Hal ini  tidak 

disalahkan karena bank memang 

merupakan   perusahaan   yang 

bergerak dibidang keuangan. “Bank 

merupakan  salah  satu  urat  nadi 

perekonomian  di  sebuah  negara. 

Bank sebagai lembaga terpercaya 

berfungsi    untuk   lembaga 

intermediasi,    yang  membantu 

kelancaran sistem pembayaran, dan 

sebagai lembaga yang menjadi 

sarana   dalam    melaksanakan 

kebijakan    pemerintah,    yaitu 

kebijakan moneter. Berdasarkan 

fungsi-fungsi  tersebut,   maka 

keberadaan bank yang sehat, secara 

keseluruhan   sebagai   suatu sistem 

maupun secara individu, merupakan 

prasyarat bagi suatu perekonomian 

sebuah  Negara   yang  sehat. 

(www.bi.go.id).” 

Bank Konvensional merupakan 

bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara Konvensional yang 
didalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Bank konvensional menggunakan 

dua metode, yaitu Menetapkan 

bunga sebagai harga, baik untuk 
produk simpanan seperti tabungan, 

mailto:Cindywidyana4@gmail.com
http://ahliperbankan.com/
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deposito berjangka, maupun produk 
pinjaman yang diberikan berdasarkan 

tingkat bunga tertentu. Untuk jasa- 
jasa bank lainnya, pihak 

bank menggunakan atau 
menerapakan berbagai biaya dalam 

nominal atau prosentase tertentu. 

Sistem penetapan biaya ini disebut 
fee based. (Kasmir:2012)”. 

Bank  syariah    merupakan 

sistem  perbankan  yang  dalam 

pelaksanaannya berdasarkan hukum 

Islam. Pembentukan   sistem ini 

berdasarkan adanya larangan dalam 

agama Islam   untuk  memberikan 

pinjaman dengan mengenakan bunga 

pinjaman (riba), serta larangan untuk 

berinvestasi   pada  usaha-usaha 

berkategori terlarang (haram). Sistem 

perbankan konvensional tidak dapat 

menjamin tidak adanya hal-hal 

tersebut dalam investasinya. 

“Dalam sistem  perbankan 

antara bank konvensional dan bank 

syariah     terdapat   perbedaan 

pandangan yang begitu jelas yaitu 

pada persoalan bunga (interest) yang 

berarti     bank    konvensional 

menerapkan sistem bunga sebagai 

imbal hasilnya,    sedangkan   bank 

syariah menerapkan prinsip bagi 

hasil.  Perbankan  konvensional 

diperkenalkan oleh dunia barat yang 

berpaham  pada    sistem  ekonomi 

kapitalis,  dan  perbankan  syariah 

diperkenalkan oleh negara negara 

timur tengah yang berpahamkan pada 

hukum  islamn   ( Irham   Fahmi 
:2015).” 

Adanya persaingan antara bank 
konvensional dan bank syariah tidak 

dapat dihindari oleh pelaku bank, hal 
inilah yang memberikan dampak 

positif dan negatif untuk 
perkembangan itu sendiri. Dampak 

positif yang didapat adalah untuk 

memotivasi   agar   bank  saling 

berlomba dan terpacu menjadi yang 

terbaik.   Sedangkan  dampak 

negatifnya dapat terjadi kekalahan 

didalam persaingan    yang   dapat 

menghambat    laju  perkembangan 

pada bank yang bersangkutan. Hal 

ini yang akan memberikan kerugian 

besar bagi  bank. bahkan  dapat 

menyebabkan kebangkrutan. Bank- 

bank yang bersaing akan berlomba- 

lomba untuk menjadi bank yang 

terbaik secara keseluruhan. 

 
KERANGKA TEORITIS YANG 
DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 
Perbedaan Kinerja Bank 
Konvensional dan Bank Syariah 

 

Bank secara sederhana dapat 

diartikan   sebagai     Lembaga 

Keuangan yang kegiatan utamanya 

adalah menghimpun dana dari 

masyarakat    dan      menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa Bank lainnya. 

Sedangkan  pengertian  lembaga 

keuangan adalah Setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan di 

mana  kegiatannya     baik   hanya 

menghimpun    dana,     atau   hanya 

menyalurkan dana atau kedua- 

keduanya   menghimpun    dan 

menyalurkan dana. ( Kasmir:2012). 

Definisi bank menurut Undang – 

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang – Undang 

No. 10 Tahun 1998, “ Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat  dalam   bentuk 

simpanan dan menyalurkannya 

kepada  masyarakat   dalam  rangka 

meningkatkan    taraf   hidup  rakyat 

banyak. 



3  

 

 

Bank konvensional  sendiri 

merupakan bank yang melaksanakan 

kegiatan  usahanya   secara 

konvensional     yang didalam 

kegiatannya menberikan jasa dalam 

lalu lintas   pembayaran.    Bank 

konvensional    menggunakan    dua 

metode, yaitu Menetapkan bunga 

sebagai harga jual dan untuk jasa 

jasa bank lainnya  pihak 

konvensional menggunakan berbagai 

biaya biaya dalam nominal atau 

persentase tetentu. 

(Kasmir:2012)”. Pada bank 

konvensional, kepentingan pemilik 

dana (deposan) adalah memperoleh 

imbalan berupa bunga simpanan 

yang tinggi, sedangkan kepentingan 

pemegang saham adalah diantaranya 

memperoleh spread yang optimal 

antara suku bunga simpanan dan 

suku bunga pinjaman. Dilain pihak 

kepentingan pemakai dana (debitur) 

adalah memperoleh tingkat bunga 

yang rendah (biaya murah). 

Bank Syariah dapat diartikan 

juga sebagai lembaga intermediasi 

dan penyedia jasa keuangan yang 

bekerja berdasarkan etika dan sistem 

nilai Islam, khususnya yang bebas 

dari unsur bunga (riba), bebas dari 

kegiatan   spekulatif   yang 

nonproduktif    seperti  perjudian 

(maisir) bebas dari hal-hal yang tidak 

jelas dan  meragukan (gharar), 

berprinsip keadilan dan hanya 

membiayai kegiatan usaha yang halal 

Pada setiap akhir periode 

perusahaan wajib menyusun laporan 
keuangan  untuk  selanjutnya 

diserahkan pada bagian evaluator. 

(Kasmir:2012) menjelaskan 
bahwa laporan keuangan bank 
menunjukkan kondisi keuangan bank 

secara keseluruhan. Dari laporan ini 

akan terbaca bagaimana kondisi 

bank yang sesungguhnya, termasuk 

kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki. Laporan   ini   juga 

menunjukkan kinerja manajemen 
bank selama satu periode. Keuntungan 

membaca  laporan  ini pihak 

manajemen dapat memperbaiki 

kelemahan   yang  ada  serta 

mempertahankan kekuatan  yang 

dimilikinya. 

Menurut Warsidi & Bambang 

dalam Fahmi (2011), Analisis Rasio 

Keuangan adalah instrumen analisis 

prestasi  dari  perusahaan   yang 

menjelaskan berbagai hubungan dan 

indikator keuangan, yang ditunjukan 

untuk menunjukan perubahan dalam 

kondisi keuangan  atau  prestasi 

operasi dimasa lalu dan membantu 

menggambarkan  trend    pola 

perubahan tersebut, untuk kemudian 

menunjukkan risiko   dan peluang 

yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan 

 

Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi keajiban jangka 

pendeknya pada saat ditagih. Dengan 

kata lain, dapat membayar kembali 

pencariran dana deposannya pada 

saat ditagih serta dapat mencukupi 

permintaan  kredit yang diajukan. 

Semakin besar rasio ini semakin 

likuid. (Kasmir:2012).   Dalam 

penelitian ini rasio likuiditas yang 

digunakan adalah Loan To Deposit 

Ratio (LDR)/ Financing To Deposit 

Ratio (FDR). Loan To Deposit Ratio 

merupakan rasio untuk mengukur 

komposisi   jumlah  kredit   yang 

diberikan  dibandingkan  dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri    yang   digunakan 

(Kasmir:2012). Pada Bank Syariah 
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disebut Financing Deposit Ratio 

(FDR) yang merupakan 

perbandingan antara pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank dengan 

dana pihak ketiga yang dihimpun 

oleh Bank ( Muhammad, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas, maka 
dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

Hipotesis 1 : Terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio LDR/FDR 

antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah. 

 

Rasio Kualitas Asset 

Rasio kualitas asset atau rasio 

perbaikan asset yang diartikan 

sebagai suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup 

membayar sebagian atau seluruh 

kewajibannya kepada bank. Dalam 

penelitian ini rasio Kualitas Aset 

yang digunakan adalah Non 

Performing Loan (NPL)/ Non 

Performing Financing (NPF). Non 

Performing Loan (NPL). Salah satu 

indicator tingkat kesehatan bank. 

Tingginya NPL yang tinggi 

menunjukkan ketidakmampuan bank 
dalam proses penilaian sampai 

dengan pencairan kredit kepada 
debitur. (Ikatan bankir Indonesia, 

2013) 

Sedangkan  pada Bank  Syariah 

diukur dengan  NPF  yaitu 

pembiayaan    yang    mengalami 

kesulitan   dalam      memenuhi 

kewajibannya  kepada  bank  yang 

disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal      pada       bank 

(Muhammad:2014).   Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan 
yang signifikan pada rasio NPL/NPF 

antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah. 

 

Rasio efisiensi 

Rasio keuangan yang    mengukur 

seberapa    efektif    perusahaan 

memanfaatkan asset mereka untuk 

menghasilkan   pendapatan. Dalam 

penelitian ini rasio efisiensi yang 

digunakan adalah Biaya Operasional 

Terhadap  Pendapatan  Operasional 

(BOPO) yang berarti perbandingan 

antara total beban operaional dengan 

pendapatan    operasional   dalam 

mengukur   tingkat  efisiensi  dan 

kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya.  Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 3 : Terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio BOPO 

antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah. 

Rasio Proitabilitas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur 

tingkat     efisiensi  usaha     dan 

proitabilitas yang dicapai oleh bank 

yang bersangkutan. (Kasmir : 2012). 

Dalam     penelitian   ini   rasio 

Profitabilitas yang digunakan adalah 

Return    on  Asset Rasio   yang 

mengukur  kemampuan   perbankan 

dalam menghasilkan profit atau laba 

(bisa disebut profitabilitas) dengan 

cara membandingkan  laba  bersih 

dengan sumber daya atau total aset 

yang  dimiliki.  Fungsinya adalah 

untuk   melihat   seberapa efektif 

perbankan dalam menggunakan 

asetnya     dalam   menghasilkan 

pendapatan. Semakin besar nilai 

ROA    artinya    semakin    baik 

kemampuan   perbankan   dalam 

menghasilkan laba. (Kasmir:2012) 

dan dapat ditarik hipotesis keempat. 
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Hipotesis 4 : Terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio ROA 

antara Bank Konvensional dan Bank 

Syariah. Selain ROA pada rasio 

profitabilitas juga menggunakan 

Return on Equity yang mengkaji 

sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mampu memberikan 

laba atas equitas.(Kasmir:2012). 

Dapat iambil hipotesis kelima. 

Hipotesis 5 : Terdapat perbedaan 
yang signifikan pada rasio ROE 
antara Bank Konvensional dan Bank 

Syariah. 

 

Rasio solvabilitas 

Rasio Solvabilitas merupakan ukuran 

kemampuan bank mencari sumber 

dana untuk membiayai kegiatannya. 

Bisa juga  dikatakan   rasio   ini 

merupakan alat ukur untuk melihat 

kekayaan  bank   untuk   melihat 

efisiensi bagi pihak manajemen bank 

tersebut. (Kasmir : 2012). Dalam 

penelitian ini rasio solvabilitas yang 

digunakan adalah Capital Adequacy 

Ratio (CAR) atau sering disebut 

dengan   istilah   rasio  kecukupan 

modal bank, yaitu bagaimana sebuah 

perbankan  mampu    membiayai 

aktivitas   kegiataannya    dengan 

kepemilikan modal yang dimilikinya. 

Dengan kata lain CAR adalah rasio 

kinerja   bank  untuk   mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk  menunjang   aktiva   yang 

mengandung   atau    menghasilkan 

risiko, misalnya kredit yang 

diberikan.         (Kasmir:2012). 

Berdasarkan   uraian   diatas  dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 6 : Terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio CAR 

antara Bank Konvensional dan Bank 

Syariah. 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 
penelitian ini dapat digambarkan 
sebagai berikut : 

 
 

Bank  Bank 

Konvensional  Syariah 

LDR  FDR 

NPL  NPF 

BOPO  BOPO 

ROA  ROA 

ROE  ROE 

CAR  CAR 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Metode Penelitian 

 

Pada  penelitian   ini, 

menggunakan teknik statistik yang 

berupa independent sample t-test (uji 

beda dua rata rata) dari dua populasi 

yang independen. Populasi yang 

digunakan   adalah  Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan non-probability sampling 

dengan metode Purposive Sampling.. 

Kriteria pengambilan sampel sebagai 

adalah berikut : 

Bank  Konvensional  dan Bank 

Syariah yang dipilih untuk penelitian 

ini adalah yang laporan keuangannya 

terpublikasi pada tahun 2013-2018. 

Bank yang dipilih adalah Bank 

Konvensional dan Bank Syariah yang 

memiliki total asset Rp.6,4 triliun 

sampai dengan Rp 10,8 triliun. 

 

Data Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

studi documenter yaitu pengumpulan 
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data sekunder yang berupa laporan 
keuangan tahungan masing- masing 

yang diperoleh dari website Bank 
yang diteliti. 

 

Variabel Penelitian 

 
Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

rasio keuangan bank yang terdiri 

dari: Likuiditas : LDR/DR, Kualitas 
Aktifa : NPL/NPF, EFisiensi : 

BOPO, Profitabilitas :ROA dan 
ROE, Solvabilitas : CAR 

 
Definisi Operasional Variabel 

 

Loan to   Deposit Ratio (LDR)/ 

Financing to Deposit, Ratio (FDR), 

Rasio  ini merupakan   hasil 

perbandingan antara total kredit yang 

diberikan dengan total dana pihak 

ketiga   yang  dimiliki  Bank 

Konvensional dan Bank Syariah pada 

tahun 2013-2018. 

 
Non Performing Loan (NPL)/Non 

Perorming Financing (NPF), Rasio 
ini merupakan hasil perbandingan 

antara kredit bermasalah dengan total 
kredit keseluruhan yang dimiliki 

Bank Konvensional dan Bank 

Syariah pada tahun 2013-2018. 

 
Beban  Operasional  Terhadap 
Pendapatan Operaional (BOPO), 

Rasio ini   merupakan    hasil 

perbandingan    antara   beban 
operasional  dengan pendapatan 

operasional yang  dimiliki  Bank 
Konvensional dan Bank Syariah pada 

tahun 2013-2018. 

 
Return On Asset (ROA), merupakan 
hasil perbandingan antara laba 
sebelum pajak dengan total aset rata 

– rata yang dimiliki Bank 
Konvensional dan Bank Syariah 
pada tahun 2013-2018. 

 
Return On Equity (ROE) merupakan 

hasil perbandingan antara laba 

setelah pajak dengan total equitas 
yang dimiliki Bank Konvensional 

dan Bank Syariah pada tahun 2013- 

2018. 

 

Capital Adequacy  Ratio (CAR), 

merupakan hasil perbandingan antara 

modal sendiri dengan Aktiva 

Tertimbang  Menurut Resiko 

(ATMR)  )yang dimiliki  Bank 

dimiliki Bank  Konvensional  dan 

Bank Syariah pada tahun 2013-2018. 

 

Teknik Analisis Data 

 

1.3 Teknik Analisis Data 

 

Pada penelitian ini metode 

yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 

 

a. Analisis deskriptif 

Analisis   deskriptif   digunakan 

untuk memberikan gambaran tentang 

kinerja keuangan yang terdiri dari 

Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk 

Bank Konvensional dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) untuk Bank 

Syariah,  Non  Performing  Loan 

(NPL) untuk Bank Konvensional dan 

Non Perorming Financing (NPF) 

untuk  Bank    Syariah, Beban 

Operasional  Terhadap  Pendapatan 

Operaional (BOPO), Return  On 

Asset (ROA),  Return  On Equity 

(ROE) , dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 
 

b. Independent sampel t-test. 
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Independent sampel t-test dilakukan 
untuk menguji apakah terdapat 

perbedaan kinerja antara Bank 
Konvensional dengan Bank Syariah. 

Berikut merupakan langkah langkah 
yang digunakan dalam Independent 

sampel t-test. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 

Analisis deskriptif 

 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan     gambaran    atau 

penjelasan dari   suatu  data  yang 

digunakan dalam suatu penelitian. 

Berikut   ini  disajikan   deskriptif 

variabel penelitian yang digunakan 

yaitu  kinerja    keuangan Bank 

Konvensional (BUSN Devisa) dan 

Bank Umum   Syariah   dan  telah 

menentukan  kriteria yang  telah 

ditentukan peeliti periode 2013-2018 

dengan    menggunakan  rasio 

LDR/FDR, NPL/NPF, BOPO, ROA, 

ROE, dan CAR. 

 
Loan To Deposit Ratio (LDR) / 

Financing To Deposit Ratio (FDR) 

 

Setelah melakukan   pengumpulan 

data dan pengolahan data, maka 

didapatkan rata-rata posisi Loan To 

Deposit Ratio (LDR) pada Bank 

Konvensional  dan Bank Syariah 

Financing To Deposit Ratio (FDR) 

dapat dilihat pada periode 2013- 

2018. Tampak bahwa rata rata Loan 

To Deposit Ratio  (LDR)  Bank 

Konvensional 77,92% lebih rendah 

dibandingkan   dengan   rata  rata 

keseluruhan Financing To Deposit 

Ratio (FDR) Bank Syariah yaitu 

sebesar  93,97%.    Hal    ini 

menunjukkan bahwa Bank Syariah 

mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendek kepada nasabah yang telah 
menanamkan dananya dengan cara 

mengandalkan kredit dapat 
terpenuhi, dan Bank Konvensional 

mempunyai kemampuan likuiditas 
yang lebih baik di bandingkan Bank 

Syariah. 

 
Non Performing Loan (NPL)/Non 
Performing Financing (NPF) 

 

Setelah melakukan pengumpulan 

data dan pengolahan data, maka 

didapatkan rata-rata posisi Non 

Performing Loan (NPL) pada Bank 

Konvensional dan Bank Syariah Non 

Performing Financing (NPF). Dapat 

dilihat pada periode 2013-2018. 

Tampak bahwa Bank Konvensional 

memiliki rata-rata Non Performing 

Loan (NPL) lebih rendah yaitu 

sebesar 1,90% dibandingkan dengan 

rata-rata Non Performing Financing 

(NPF) pada Bank Syariah yaitu 

sebesar 3.31%. Hal ini menunjukkan 

bahwa Bank Konvensional dapat 

mengelola kualitas kreditnya dan 

memiliki resiko yang lebih rendah 

untuk terjadi kredit bermasalah 

dibaningkan Bank Syariah. 

 

Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

 

Setelah melakukan   pengumpulan 

data dan pengolahan data, maka 

didapatkan  rata-rata   posisi  Biaya 

Operasional  terhadap   Pendapatan 

Operasional  (BOPO)   pada  Bank 

Konvensional  dan Bank  Syariah 

yang dapat  dilihat  pada  periode 

2013-2018. Tampak bahwa Bank 

Konvensional   memiliki rata-rata 

keseluruhan BOPO lebih rendah 

sebesar  92,42%   dibandingkan 
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dengan rata-rata keseluruhan BOPO 
Bank Syariah sebesar 93,97%. Hal 

ini membuktikan bahwa kegiatan 
operasional  Bank   Konvensional 

memiliki efisiensi yang lebih tinggi 
dibandingkan Bank Syariah. Karena 

semakin tinggi rasio menunjukkan 
semakin tinggi  pula  biaya 

operasional. 

 
Return On Asset (ROA) 

 

Setelah   melakukan   pengumpulan 

data dan pengolahan data, maka 

didapatkan rata-rata posisi Return On 

Asset    (ROA)   pada     Bank 

Konvensional    dan  Bank  Syariah 

dapat dilihat pada periode 2013- 

2018,   tampak  bahwa     Bank 

Konvesional     memiliki rata-rata 

keseluruhan Return On Asset (ROA) 

lebih rendah yaitu 0,78%, jika 

dibandingkan      dengan rata-rata 

keseluruhan Return On Asset (ROA) 

Bank Syariah yaitu sebesar 1,71%. 

Hal ini  menunjukkan    bahwa 

kemampuan   Bank  Syariah   lebih 

tinggi  bila  dibandingkan   dengan 

tingkat kemampuan mengahasilkan 

laba Bank    Konvensional     yang 

dihasilkan dari rata rata total asset. 

Dapat dikatakan bahwa dalam aspek 

profitabilitas    bank,    kredit     atau 

pembiayaan Bank Syariah lebih baik 

kinerjanya dibandingkan   dengan 

Bank Konvensional. Profitabilitas 

yang dimaksud adalah profitabilitas 

dalam hal kemampuan mendapatkan 

laba sebelum pajak dengan asset 

yang dimiliki. 

 

Return On Equity (ROE) 

 
Setelah melakukan pengumpulan 
data dan pengolahan data, maka 
didapatkat rata-rata Return On 

Equity    (ROE)    pada    Bank 

Konvensional   dan Bank  Syariah 

yang dapat dilihat   pada  periode 

2013-2018, tampak bahwa rata-rata 

keseluruhan  Return    On   Equity 

(ROE) Bank Konvensional lebih 

rendah   yaitu    sebesar   3,45% 

dibandingkan    dengan  rata-rata 

keseluruhan Return On Equity (ROE) 

Bank Syariah sebesar 16,61%. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan 

Bank  Syariah  lebih   tinggi   bila 

dibandingkan     dengan   tingkat 

kemampuan  mengahasilkan   laba 

Bank Konvensional yang dihasilkan 

dari rata rata total ekuitas. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

Bank Syariah memiliki kemampuan 

yang lebih tinggi dalam mengelola 

modal   yang    tersedia    untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan 

setelah pajak dibandingkan dengan 

Bank Konvensional. 

 

Capital Aduquacy Ratio (CAR) 

 

Setelah  melakukan     pengumpulan 

data dan pengolahan data, maka 

didapatkan rata-rata posisi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank 

Konvensional  dan  Bank Syariah. 

dapat dilihat pada periode 2013- 

2018, tampak bahwa   Bank 

Konvensional    memiliki  rata-rata 

Capital Adequacy Ratio (CAR) lebih 

tinggi yaitu sebesar 25,13 %, jika 

dibandingkan   dengan  rata   rata 

keseluruhan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) Bank Syariah yaitu sebesar 

24,56%.   Bank    Konvensional 

memliki    kemampuan   dalam 

pengembangan    usaha    dan 

menampung   risiko   kerugian  atas 

penyaluran kredit atau pembiayaan 

investasi pada surat surat berharga 

dengan menggunakan modal sendiri 
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yang lebih baik dibandingkan dengan 

Bank Syariah, namun kedua bank 

tersebut telah memenuhi ketentuan 

Bank Indonesia dimana kewajiban 

penyediaan modal minimum ( KPMM) 

bagi sebuah bank diatas 8%. 

 
HASIL ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 

Analisis Statistik 

Analisis statistik merupakan salah 

satu alat dalam proses pengambilan 
keputusan. Sebagaimana yang telah 

diuraikan dalam bab tiga yaitu 
metode penelitian bahwa 

membuktikan  hipotesis  maka 
dilakukan uji-t dengan toleransi alfa 

5 persen dan derajat bebas 95 persen. 
 

 

Tabel 1 

HASIL PERHITUNGAN PENGUJIAN HIPOTESIS PADA BANK 

KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH 

PERIODE 2013-2018 

 

Rasio t-hitung t-tabel Kesimpulan 

LDR/FDR -5,295 ±2,00172 Ho ditolak, H1 diterima 

NPL/NPF -1,986 ±2,00172 Ho diterima, H1 ditolak 

BOPO -0,273 ±2,00172 Ho diterima, H1 ditolak 

ROA -1,154 ±2,00172 Ho diterima, H1 ditolak 

ROE -0,229 ±2,00172 Ho diterima, H1 ditolak 

CAR 0,167 ±2,00172 Ho diterima, H1 ditolak 

Sumber : data diolah, tahun 2019 
 

Dari hipotesis yang diteliti, hasil uji 
pada 6 variabel pada Bank 

Konvensional dan Bank Syariah 
dengan menggunakan uji t dua sisi 

dalam penelitian ini, diketahui bahwa 
NPL/NPF, BOPO, ROA, ROE, dan 

CAR terbukti tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan sedangkan 

pada LDR/FDR diketahui bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berikut ini adalah pembahasan untuk 
masing masing variabel. 

 

LDR/FDR 

Pada variabel LDR/FDR t-hitung 
sebesar -5,295 dan t-tabel sebesar - 

2,00172, maka dapat disimpulkan 
bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. 

Bank Konvensional memiliki rata 
rata LDR lebih rendah yaitu sebesar 

77,92%     dibandingkan   FDR 

keseluruhan Bank Syariah yaitu 

sebesar   93,97%.      Hal    ini 

menunjukkan bahwa Bank Syariah 

mampu memenuhi kewaiban jangka 

pendeknya   kepada  nasabah  yang 

telah menanamkan dananya dengan 

cara mengandalkan    kredit dapat 

terpenuhi,dan  Bank   Syariah   juga 

mempunyai     kemampuan likuiditas 

yang lebih baik dibandingkan Bank 

Konvensional. Hal ini dibuktikan 

dengan  pengujian   hipotesis  yang 

telah  dilakukan dan   menyatakan 

bahwa   terdapat  perbedaan  yang 

signiikan pada rasio   LDR/FDR 

antara Bank Konvensional dan Bank 

Syariah 

 

NPL/NPF 
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Pada variabel   NPL/NPF  t-hitung 

sebesar -1,1958 dan t-tabel sebesar - 

2,00172, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. 

Bank Konvensional memiliki rata 

rata keseluruhan NPL yang lebih 

rendah yaitu sebesar 1,90% jika 

dibandingkan  dengan  rata  rata 

keseluruhan NPF Bank Syariah yaitu 

sebesar 3,13%. Hal ini menunjukkan 

bahwa   Bank  Syariah mengalami 

pembiayaan yang   lebih  besar 

dibandingkan Bank  Konvensional, 

sehingga  dapat  diartikan  kualitas 

pembiayaan dan pengelolaan kredit 

lebih baik pada Bank Konvensional. 

Namun NPL/NPF pada kedua Bank 

tersebut masuk dalam katagori baik 

pada Bank Indonesia. Hal ini 

dibuktikan  dengan     pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dan 

menyatakan tidak terdapat perbedaan 

yang  signifikan  pada    variabel 

NPL/NPF antara Bank Konvensional 

dan Bank Syariah. 

 

BOPO 

Pada variabel BOPO t-hitung sebesar 
-0,273 dan t-tabel sebesar -2,00172, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan  H1 ditolak.  Bank 

Konvensional memiliki   rata  rata 

keseluruhan BOPO yang lebih 

rendah  sebesar 92,42%   jika 

dibandingkan  dengan  rata   rata 

keseluruhan Bank Syariah yaitu 

sebesar   93,97%.    Hal    ini 

menunjukkan kegiatan operasional 

Bank Konvensional   lebih efisien 

dibandingkan dengan Bank Syariah. 

Semakin tinggi BOPO menunjukkan 

semakin   tinggi  pula  biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh 

banak dan semakin rendah tingkat 

keuntungan yang diperoleh. Hal ini 

ditunjukkan   dengan     pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dan 
menyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada 
variabel BOPO antara Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. 

 

ROA 

Pada variabel ROA t-hitung sebesar - 

1,154 dan t-tabel sebesar -2,00172, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan H1 ditolak. Bank 

Konvensional memiliki rata rata 

keseluruhan yang lebih rendah yaitu 

sebesar 0,71% jika dibandingkan 

dengan rata rata keseluruhan ROA 

Bank Syariah yaitu sebesar 1,71%. 

Rendahnya ROA pada Bank 

Konvensional disebabkan Bank 

Konvensional kurang memiliki 

kemampuan yang baik dalam 

memperoleh laba atau keuntungan 

dari pengelola asset yang dimiliki 

sehingga dipengaruhi oleh tingginya 

kredit bermasalah dan pengelolaan 

aktiva produktif bermasalah yang 

kurang baik. Hal ini dibuktikan 

dengan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan dan menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara variabel ROA Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. 

 

ROE 

Pada variabel ROE t-hitung sebesar - 

0,229 dan t-tabel sebesar -2,00172, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan H1 ditolak. Bank 

Konvensional memiliki rata rata 

keseluruhan yang lebih rendah yaitu 

sebesar 3,45% jika dibandingkan 

dengan rata rata keseluruhan ROE 

Bank syariah yaitu sebesar 16,61%. 

Pengelolahan modal yang tersedia 

untuk memperoleh laba bersih pada 

Bank Konvensional dan bagi hasil 

pada Bank Syariah mempunyai 
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kemampuan yang tidak jauh berbeda. 

ROE sebagai tolak ukur profitabilitas 

yang paling penting bagi pemegang 

saham karena rasio ini memberikan 

gambaran tentang seberapa  besar 

bank telah   mampu menghasilkan 

keuntungan dari jumlah dana yang 

telah diinvestasikan. Hal ini 

dibuktikan    dengan  pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dan 

menyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan  yang signifikan antara 

variabel ROE Bank Konvensional 

dan Bank Syariah. 

 

CAR 

Pada variabel CAR t-hitung sebesar 

0,167 dan t-tabel sebesar 2,00172, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan H1 ditolak. Bank 

Konvensional memiliki rata rata 

yang lebih tinggi yaitu sebesar 

25,13% jika dibandingkan dengan 

rata rata keseluruhan CAR Bank 

Syariah yaitu sebesar 24,56%. Dalam 

hal ini bisa terjadi karena kenaikan 

modal bank lebih kecil dari pada 

kenaikan aktiva tertimbang menurut 

resiko (ATMR) pada Bank Syariah, 

sedangkan kenaikan modal lebih 

besar dari pada kenaikan ATMR 

pada Bank Konvensional, sehingga 

dalam hal ini CAR Bank 

Konvensional lebih tinggi daripada 

Bank Syariah. Namun secara umum 

kedua kelompok Bank tersebut 

dinilai sangat baik oleh Bank 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dan menyatakan baha 

tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara variabel CAR Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. 

 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

Berdasarkan pada analisis yang 
telah dilaksanakan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan  yang 

signifikan  pada  kinerja likuiditas 

Bank Konvensional  dan Bank 

Syariah yang diukur dengan rasio 

LDR/FDR, dimana rata rata Bank 

Konvensional   lebih    baik 

dibandingkan Bank Syariah. Dengan 

demikian hipotesis  pertama  yang 

menyatakan terdapat perbedaan yang 

signifikan pada rasio LDR/FDR pada 

Bank Konvensional  dan Bank 

Syariah diterima. 

2. Terdapat perbedaan yang tidak 

sigifikan pada kinerja kualitas aktiva 

Bank Konvensional dan  Bank 

Syariah yang diuykur dengan rasio 

NPL/NPF, dimana rata rata Bank 

Konvensional berada dibawah Bank 

Syariah. Hal ini menunjukkan dalam 

mengelola kredit bermasalah tidak 

jauh  berbeda antara  Bank 

Konvensional dan  Bank Syariah. 

Dengan demikian hipotesis kedua 

yang menyatakan terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio NPL/NPF 

pada Bank Konvensional dan Bank 

Syariah ditolak. 

3. Terdapat perbedaan yang tidak 

signifikan pada kinerja efisienasi 
Bank Konvesional dan Bank Syariah 

yang diukur dengan rasio BOPO, 
dimana rata rata Bank Konvensional 

berada dibawah Bank Syariah. Hal 

ini menunjukkan bahwa 

dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya tidak jauh berbeda 

antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah. Dengan demikian hipotesis 

ketiga yang menyatakan terdapat 
perbedaan yang signifikan pada rasio 



12  

 

 

BOPO pada Bank Konvensional dan 
Bank Syariah ditolak 

4. Terdapat perbedaan yang tidak 

signifikan pada kinerja profitabilitas 

Bank Konvensional dan Bank 

Syariah dengan rasio ROA, dimana 

rata rata Bank Syariah berada diatas 

Bank Konvensional. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan 

memperoleh laba dalam pengelolaan 

aset antara Bank Konvensional dan 

Bank Syariah tidak jauh berbeda. 

Dengan demikian hipotesis keempat 

yang menyatakan terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio ROA pada 

Bank Konvensional dan Bank 

Syariah ditolak 

5. Terdapat perbedaan yang tidak 
signifikan pada kinerja profitabilitas 
Bank Konvensional dan Bank 

Syariah yang diukur dengan rasio 

ROE, dimana rata rata Bank 

Syariah berada diatas Bank 

Konvensional. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam mengelola modal yang 

tersedia untuk memperoleh laba 

bersih pada Bank Konvensional dan 

bagi hasil pada Bank Syariah 

mempunyai kemampuan yang tidak 

jauh berbeda. Dengan demikian 

hipotesis kelima yang menyatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan 

pada rasio ROE pada Bank 

Konvensional dan Bank Syariah 

ditolak. 

6. Terdapat perbedaan yang tidak 

signifikan pada kinerja solvabilitas 

Bank Konvensional dan  Bank 

Syariah yang diukur dengan rasio 

CAR, dimana rata rata  Bank 

Konvensional berada diatas Bank 

Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kewajiban  penyediaan modal 

minimum Bank Konvensional dan 

Bank  Syariah  mempunyai 

kemampuan yang tidak jauh berbeda 

namun masih lebih baik Bank 
Konvensional. Dengan demikian 

hipotesis keenam yang menyatakan 
terdapat perbedaan yang signifikan 

pada rasio CAR pada Bank 
Konvensional dan Bank Syariah 

ditolak. 

 

Berdasarkan dari hasil 
penelitian 

yang dilakukan beberapa 

keterbatasan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Banyak aset bank yang belum 

sesuai kriteria sampel, sehingga pada 
penelitian ini hanya menggunakan 5 

Bank Konvensional dan 5 Bank 
Syariah. 

2. Periode yang digunakan 
masih terbatas selama 6 tahun yaitu 

mulai dari 2013 sampai dengan 
2018. 

 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis 
dan pembahasan, kesimpulan yang 

diambil dan keterbatasan penelitian, 
maka saran yang dapat diajukan 

untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Bagi Bank Konvensional 

Bagi          Bank Konvensional 

diharapkanlebih selektif dalam 

memberikan kredit, sehingga 

pendapatan kredit bertambah. Serta 

mampu menghasilkan laba yang 

lebih dalam pengelolaan aset 

sehingga variabel ROA dan ROE 

dapat meningkat. 

2. Bagi Bank Syariah 

Bagi Bank Syariah diharapkan lebih 

selektif dalam memberikan kredit 
sehingga nilai NPL menurun dan 

lebih efisien dalam melakukan 
kegiatan operasionalnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti 
selanjutnya dapat melakukan 

penelitian dengan topik yang sama 
tetapidenganmenambahkan 
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variabel, subjek penelitian, sampel 
penelitian, dan periode penelitian. 
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