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ABSTRACT 

 

Financial performance is an analysis carried out to see the extent to which a company has 

implemented financial implementation rules properly.This research to compare the financial 

perfomance of independent islamic banks and indonesian islamic  state banks. Descriptive 

research with quantitative approach was used in this research by employing purposive 

sampling as a sampling methods. The data collection techniques used was documentation 

method toward the process secondary data collection in the form of quarterly financial 

reports during the period  2015 to 2019. this research method uses coparative research. 

There are financial performace differeance independent islamic banks and indonesian 

islamic state banks  from  likuidity which is proxied Financing to Deposit Ratio(FDR), 

quality of earning assets which is proxied Non Performing Financing (NPF), efficiency which 

is proxied operational cost to operating income (BOPO), and profitabiliy which is proxied 

Return On Asset (ROA) Based on the average of indonesian state banks sharia is better than 

independent islamic banks. The data analysis technique used is the independent sample t-test. 

 

Keyword :Profitability (ROA), Likuiditiy (FDR), Efficiency (BOPO), quality of earning assets 

(NPF). 

PENDAHULUAN 

Industri perbankan di Indonesia 

sangat penting peranannya dalam 

perekonomian. Sistem perbankan yang 

sehat dinilai dari kinerja keuangan yang 

baik. Kinerja keuangan bank yang sehat 

dapat menimbulkan kepercayaan 

masyarakat begitu pun sebaliknya, 

penurunan kinerja keuangan bank dapat 

menurunkan kepercayaan masyarakat. 

Bank Syariah merupakan lembaga 

keuangan layaknya Bank Konvensional 

tetapi menggunakan prinsip syariah yaitu 

keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. 

Kegiatan utama bank adalah menghimpun 

dana dari masyarakat melalui simpanan 

dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat umum dalam bentuk 

pinjaman. Dalam bank konvensional 

penentuan harga selalu didasarkan dengan 

bunga, sedangkan bank syariah didasarkan 

pada konsep Islam yaitu kerja sama dalam 

skema bagi hasil baik untung maupun rugi.  

Perbedaan bank syariah dan bank 

konvensional terletak pada banyak hal, 

bukan hanya terkait dengan penggunaan 

dasar hukum pelaksanaan sistem saja, 

melainkan beberapa aspek penting seperti 

keuntungan, orientasi, investasi, hingga 

keberadaan dewan pengawas pada kedua 

bank juga berbeda. Perbedaan yang paling 

signifikan antara bank syariah dan 

konvensional adalah riba, dimana bank 

syariah tidak ada sistem riba didalamnya 

sedangkan bank konvensional terdapat riba 

didalamnya. Perbankan syariah sebagai 

bagian dari perbankan nasional telah 

menjadi motor penggerak perekonomian 

nasional. Berkembangnya bank syariah di 

indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia. 

mailto:2017710202@students.perbanas.ac.id
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Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah 

bank syaiah pertama yang berdiri pada 

tahun 1991 dan mulai beroperasi pada 

tahun 1992. Perbankan syariah adalah 

salah satu bank yang mampu bertahan 

pada masa krisis moneter yang pernah di 

alami oleh Indonesia pada tahun 1998 

telah menginspirasi tumbuh pesatnya 

perbankan syariah. 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 

1998 tentang perbankan yang didalamnya 

mengatur mengenai perbankan syariah 

dengan lebih jelas sebagai penyempurnaan 

dari UU No.7 Tahun 1992. Undang-

undang perbankan yang baru tersebut 

menjelaskan bahwa perbankan di 

Indonesia terdapat dua sistem yaitu sistem 

perbankan konvensional dan sistem 

perbankan syariah. Berdasarkan Undang-

undang tersebut bank konvensional mulai 

membuka cabang yang berdasarkan 

prinsip syariah. Salah satunya adalah Bank 

Mandiri yang mengkonversikan anak 

perusahaan menjadi Bank Syariah 

Mandiri. 

Laporan keuangan pada perbankan 

menunjukkan kinerja keuangan yang telah 

dicapai perbankan, kinerja keuangan 

tersebut diketahui dengan menghitung 

rasio-rasio keuangan menggunakan 

analisis rasio. Rasio yang digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan pada suatu 

bank diantaranya adalah rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, rasio efisiensi  dan 

rasio aktiva produktif. 

Rasio likuiditas menurut Harahap 

(2007) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya saat jatuh tempo. Rasio-rasio 

ini dapat dihitung melalui sumber 

informasi tentang modal kerja yaitu pos-

pos aktiva lancar dan hutang lancar. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan rasio 

Financing to Deposit Ratio (FDR).  

Rasio profitabilitas menurut 

Harahap (2007) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

pendapatan yang berhubungan dengan 

penjualan, aset, ekuitas. Rasio 

profitabilitas yang digunakan adalah rasio 

Return On Asset (ROA). 

Rasio efisiensi menurut Jumingan 

(2011) merupakan rasio yang 

menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menjalankan 

operasinya baik dalam kegiatan penjualan, 

pembelian dan kegiatan lainnya. Rasio 

yang digunakan dalam penelitian adalah 

rasio beban operasional dan pendapatan 

operasional (BOPO). 

Rasio kualitas aktiva produktif 

(KAP) merupakan rasio yang mampu 

mengukur penanaman dana bank baik 

dalam rupiah maupun dalam valuta asing 

dalam bentuk kredit, surat berharga, 

penempatan dana bank dan kontijensi pada 

transaksi rekening. Rasio yang digunakan 

adalah Non Performing Financing (NPF). 

Penelitian terkait kinerja keuangan Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Negara 

Indonesia Syariah yang diteliti oleh 

peneliti sebelumnya dan mendapatkan 

hasil yang berbeda. Penelitian yang 

dilakukan oleh Surya & Asiyah (2020) 

rasio ROA terdapat perbedaan. Sedangkan 

menurut penelitian Sutrisno, Panuntun & 

Adristi (2020) rasio ROA tidak terdapat 

perbedaan. Selain dari rasio ROA terdapat 

perbedaan pada rasio BOPO. Penelitian 

yang dilakukan oleh Surya & Asiyah 

(2020) rasio BOPO terdapat perbedaan. 

Sedangkan menurut penelitian Sutrisno, 

Panuntun & Adristi (2020) rasio BOPO 

tidak terdapat perbedaan. 

Dari uraian latar belakang di atas 

maka perlu dilakukan penelitian agar 

membuktikan secara empiris perbandingan 

kinerja keuangan pada Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Negara Indonesia 

Syariah Sebelum Merger. Oleh karena itu, 

judul dari penelitian ini adalah Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan 

BankSyariah Mandiri dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
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Kinerja Keuangan 

 

Menurut Fahmi (2012) kinerja 

keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. kinerja 

keuangan menurut Martono (2017) 

merupakan hasil dari kegiatan operasi 

perusahaan yang disajikan dalam bentuk 

angka-angka keuangan. 

 

Aspek Likuiditas 

 

Merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya saat jatuh tempo. Rasio-rasio 

ini dapat dihitung melalui sumber 

informasi tentang modal kerja yaitu pos-

pos aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio 

likuiditas yang umum digambarkan adalah 

current ratio, quick ratio dan financing to 

deposit ratio (FDR). Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan rasio FDR. Menurut 

Darmawi (2011) Financing to Deposit 

Ratio (FDR) adalah rasio yang 

menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula 

kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan, artinya bank memiliki rasio 

yang besar untukterjadinya pembiayaan 

tidak lancar dengan banyaknya 

pembiayaan yang disalurkan. Namun 

semakin rendah rasio ini juga 

mengindikasikan belum optimalnya bank 

dalam menyalurkan pembiayaan.Dari 

ketentuan Bank Indonesia (BI) 

memberikan batas toleransi pada FDR 

antara 80%-110%.  

Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Merupakan rasio yang mampu 

mengukur penanaman dana bank baik 

dalam rupiah maupun dalam valuta asing 

dalam bentuk kredit, surat berharga, 

penempatan dana bank dan kontijensi pada 

transaksi rekening. Rasio yang digunakan 

adalah Non Performing Financing (NPF). 

Menurut Taswan (2006) Non Performing 

Financing (NPF) merupakan suatu 

pembiayaan yang mengalami masalah 

dalam pengembaliannya bisa dikarenakan 

faktor eksternal pihak nasabah maupun 

internal dari bank itu sendiri. NPF meliputi 

: kurang lancar, diragukan, macet. 

 

Aspek Efisiensi 

 

Merupakan rasio yang menggambarkan 

aktivitas  yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam 

kegiatan penjualan pembelian dan kegiatan 

lainnya. Rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio Beban 

Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO). BOPO merupakan 

perbandingan antara beban operasional 

dengan pendapatan operasional. 

Berdasarkan ketentuan bank indonesia 

(BI) BOPO dikatakan baik jika dibawah 

92%. 

 

Aspek Profitabilitas 

Merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari pendapatan yang 

berhubungan dari penjualan, aset , ekuitas. 

Rasio profitabilitas yang digunakan adalah 

rasio Return On Asset (ROA)  sebagai alat 

menganalisis laporan keuangan  dari objek 

penelitian  yaitu bank syariah mandiri dan 

bank negara indonesia syariah. Return On 

Asset (ROA) adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba  

bersih setelah pajak dengan menggunakan 

aset yang dimiliki perusahaan. Semakin 

besar ROA maka semakin efisien 

penggunaan aset yang menghasilkan laba, 

yang lazim digunakan oleh  Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) adalah minimal 1,22%. 

Perbedaan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger 

Berdasarkan Aspek Likuiditas 
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Perbedaan kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara 

indonesiasyariah sebelum merger 

berdasarkan aspek likuiditas yang 

diproksikan menggunakan rasio Financing 

to Deposit Ratio (FDR) telah dibuktikan 

oleh penelitian terdahulu karini dan 

fillianti (2018) menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan pada kinerja keuangan 

bank syariah mandiri dan bank negara 

indonesia berdasarkan aspek Likuiditas. 

 

H1 : kinerja keuangan bank syariah 

mandiri dan bank negara indonesia syariah 

sebelum merger terdapat perbedaan 

signifikan berdasarkan aspek likuiditas 

 

Perbedaan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger 

Berdasarkan Aspek Kualitas Aktiva 

Produktif 

Perbedaan kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara indonesia 

syariah sebelum merger berdasarkan aspek 

kualitas aktiva produktif yang diproksikan 

menggunakan rasio Non Performing 

Financing (NPF) telah dibuktikan 

penelitian terdahulu Fitriah & Kurniasih 

(2016) menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan  signifikan pada kinerja 

keuangan bank syariah mandiri dan bank 

negara indonesia berdasarkan aspek 

kualitas aktiva produktif. 

 

H2 : Kinerja keuangan bank syariah 

mandiri dan bank negara indonesia syariah 

sebelum merger terdapat perbedaan 

signifikan berdasarkan aspek kualitas 

aktiva prodktif. 

 

Perbedaan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Mandiri Dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger 

Berdasarkan Aspek Efisiensi 

Perbedaan kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara indonesia 

syariah sebelum merger berdasarkan aspek 

efisiensi yang diproksikan menggunakan 

rasio Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) telah 

dibuktikan oleh penelitian terdahulu 

Surya& Asiyah (2020) menyimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan pada 

kinerja keuangan bank syariah mandiri dan 

bank negara indonesia syariah sebelum 

merger berdasarkan aspek Efisiensi. 

 

H3 : kinerja keuangan bank syariah 

mandiri dan bank negara indonesia syariah 

sebelum merger terdapat perbedaan 

signifikan berdasarkan aspek efisiensi 

 

Perbedaan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Mandiri Dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger 

Berdasarkan Aspek Profitabilitas 

Perbedaan kinerja keuangan bank 

syraiah mandiri dan bank negara indonesia 

syariah sebelyum merger berdasarkan 

aspek profitabiltas yang diproksikan 

menggunakan rasio Return On Asset 

(ROA) telah dibuktikan oleh penelitian 

terdahulu Surya & Asiyah (2020) 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan pada kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara indonesia 

syariah sebelum merger berdasarkan aspek 

Profitabilitas. 

 

H4 : Kinerja keuangan bank syariah 

mandiri dan bank negara indonesia syariah 

sebelum merger terdapat perbedaan 

signifikan berdasarkan aspek profitabilitas 

 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perbankan yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel 

yang digunakan adalah bank syariah 

mandiri dan bank negara indonesia 

syariah. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Purposive sampling dengan 

tujuan untuk  mendapatkan informasi baru 

serta maksimal memiliki kecocokan pada 

kriteria yang telah ditetapkan. 

Adapun kriteria tersebut adalah 

Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara 
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Indonesia syariah pada periode 2015-2019 

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 

Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara 

Indonesia Syariah yang menyediakan 

laporan keuangan lengkap yang terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

DATA PENELITI 

Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kuantitatif dengan 

sumber datanya adalah data sekunder 

triwulanan tahun 2015-2019 yang 

diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data dokumentasi yang diperoleh melalui 

publikasi laporan keuangan perbankan 

www.ojk.go.id. 

 

VARIABEL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini variabel yang 

dibandingkan adalah kinerja keuangan 

yang hanya menggunakan aspek likuiditas 

yang diproksikan menggunakan Financing 

to Deposit Ratio (FDR), aspek kualitas 

aktiva produktif yang diproksikan 

menggunakan rasio Non Performing 

Financing (NPF), aspek efisiensi yang 

diproksikan menggunakan rasio Beban 

Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan aspek 

profitabilitas yang diproksikan 

menggunakan rasio Return On Asset 

(ROA). 

 

DEFINISI OPERASIONAL 

 

Likuiditas 

Merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya saat jatuh tempo. Dalam 

penelitian proksi yang digunakan adalah 

financing to deposit rastio (FDR) 

merupakan rasio yang menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan 

pembiayaan yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. 

Kualitas Aktiva Produktif  

Merupakan rasio yang mampu 

mengukur penanaman dana bank baik 

dalam rupiah maupun dalam valuta 

asingdalam bentuk kredit, surat berharga, 

penempatan dana bank dan kontijensi pada 

transaksi rekening. Dalam penelitian 

proksi pengukuran kualitas aktiva 

produktif  menggunakan rasio Non 

Performing Financing (NPF) merupakan 

suatu pembiayaan yang mengalami 

masalah dalam pengembaliannya bisa 

dikarenakan faktor eksternal pihak 

nasabah maupun internal dari bank itu 

sendiri 

Efisiensi 

Merupakan rasio yang 

menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menjalankan 

operasinya baik dalam kegiatan penjualan, 

pembelian dan kegiatan lainnya. Dalam 

penelitian proksi pengukuran aktivitas 

menggunakan rasio Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan perbandingan antara beban 

operasional dengan perndapatan 

operasional. 

 

Profitabilitas  

Merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari pendapatan 

yang berhubungan dengan penjualan, aset, 

ekuitas. Dalam penelitian proxy 

pengukuran profitabilitas menggunakan 

rasio Return On Asset (ROA) merupakan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih setelah pajak 

dengan menggunakan aset yang dimiliki 

perusahaan. 

 

Metode Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif dan uji 

independent sampel t-test, analisis 

deskriptif ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran secara umum 

variabel yang digunakan peneliti. Analisis 

deskriptif ini meliputi standar deviasi dan 

nilai rata-rata (mean). Sedangkan uji 

independent sampel t-test digunakan untuk 

http://www.ojk.go.id/
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menguji perbedaan kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara indonesia 

syariah. Langkah-langkah pengujian 

statistiknya adalah sebagi berikut : 

1. Perumusan hipotesis 

Ho :𝜇1 = 𝜇2
 ( tidak ada perbedaan 

signifikan kinerja keuangan antara 

bank syariah mandiri dengan Bank 

Negara Indonesia Syariah) 

H1 :𝜇1 ≠ 𝜇2
 ( ada perbedaan 

signifikan kinerja keuangan antara 

bank syariah. 

2. Menentukan level of significant (a) 

sebesar 0.05 

3. Menentukan penerimaan dan 

penolakan ho 

4. Menetukan nilai t hitung 

𝑇 =
𝑋1 − 𝑋2

√𝑆12

𝑛1
+

𝑆22

𝑛2

 

5. Kesimpulan  

H0 ditolak apabila Thitung > 

Ttabel atau sig < 0.05 artinya 

terdapat perbedaan 

H0 diterima apabila Thitung < 

Ttabel atau sig > 0.05 artinya tidak 

terdapat perbedaan. 

 

ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis 

yang digunakan untuk menggambarkan 

karakteristik data dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian.  

 

Analisis Uji Independent Sampel T-test 

Uji independent sampel t-test 

digunakan untuk menguji perbedaan 

kinerja keuangan bank syariah mandiri dan 

bank negara indonesia syariah. 

Perbedaan kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara 

indonesia syariah sebelum merger 

berdasarkan aspek likuiditas 

Berdasarkan hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa Likuiditas yang 

diproksikan menggunakan rasio Financing 

to Deposit Ratio (FDR) terdapat perbedaan 

pada kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Negara Indonesia 

Syariah. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin tinggi pula kemampuan likuiditas 

bank, artinya bank memiliki resiko gagal 

bayarnya tinggi karena uangnya tertanam 

dalam pembiayaan. Namun semakin 

rendah rasio ini juga mengidentikasikan 

belum optimalnya bank dalam 

menyalurkan pembiayaan. 

Bank indonesia (BI) memberikan 

standar ketentuan untuk rasio FDR sebesar 

80%-110%. Dalam penelitian ini rata-rata 

Bank Syariah Mandiri sebesar 79.59, 

sedangkan Bank Negara Indonesia Syariah 

memiliki rata-rata sebesar 83.59. 

Berdasarkan nilai rata-ratanya Bank 

Negara Indonesia Syariah lebih baik dalam 

penyaluran pembiayaan dibanding Bank 

Syariah Mandiri. 

Berdasarkan hasil uji independent 

sampel t-test terhadap rasio FDR. Dari 

output spss terlihat t hitung pada equal 

variances not assumed adalah -2.63 

dengan sig (2-tailed) 0.014 < 0.05. jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan antara kinerja 

keuangan bank syariah mandiri  dan Bank 

Negara Indonesia Syariah berdasarkan 

rasio FDR. 

 

Perbedaan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Mandiri Dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger 

Berdasarkan Aspek Kualitas Aktiva 

Produktif 

Berdasarkan hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa Kualitas Aktiva 

Produktif yang diproksikan menggunakan 

rasio Non Performing Financing (NPF) 

menunjukkan bahwa rasio NPF yang 

dimiliki Bank Negara Indonesia 

Syariahrata-rata sebesar 2.92 lebih rendah 

dibandingkan Bank Syariah Mandiri 

sebesar 4.68. teori menyatakan bahwa 

semakin tinggi nilai rasio NPF semakin 

bank tersebut dalam kondisi yang tidak 

sehat akibat adanya pembiayaan 

bermasalah. Maka dapat dikatakan bahwa 

Bank Negara Indonesia Syariah  lebih baik 

dalam meminimalisir risiko pembiayaan 



 

7 
 

bermasalah dibandingkan dengan Bank 

Syariah Mandiri. 

Berdasarkan uji independent 

sampel t-test rasio NPF. Dari output spss 

terlihat bahwa nilai t equal variances not 

assumed sebesar 5.38 dengan nilai sig (2- 

tailed) 0.000 < 0.05. jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pada kinerja keungan bank syariah mandiri 

dan bank negara indonesia syariah 

berdasarkan rasio NPF. 

 

Perbedaan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Mandiri Dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger 

Berdasarkan Aspek Efisiensi 

Berdasarkan hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa Efisiensi yang 

diproksikan menggunakan rasio Beban 

Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) menunjukkan bahwa 

rasio BOPO yang dimiliki oleh Bank 

Negara Indonesia Syariah rata-rata sebesar 

86.16 lebih rendah dibandingkan BOPO 

Bank Syariah Mandiri sebesar 91.98. Teori 

menyatakan bahwa semakin rendah rasio 

BOPO semakin efisien bank dalam 

mengelola biaya operasionalnya. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Bank Negara 

Indonesia Syariah lebih baik dibandingkan 

Bank Syariah Mandiri. 

Berdasarkan hasil uji independent 

sampel t-test terhadap rasio BOPO. Dari 

output SPSS terlihat t hitung pada equal 

variances assumed adalah 4.58 dengan sig 

(2-tailed) 0.000 < 0.05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan pada kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara indonesia 

syariah berdasarkan rasio BOPO. 

Perbedaan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Mandiri Dan Bank Negara 

Indonesia Syariah Sebelum Merger 

Berdasarkan Aspek Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas yang 

diproksikan menggunakan rasio Return On 

Asset (ROA) terdapat perbedaan pada 

kinerja keuangan bank syariah mandiri dan 

bank negara indonesia syariah. Suatu bank 

dikatakan memiliki ROA yang baik 

apabila bank tersebut mampu mengelola 

aset-aset yang dimiliki dengan baik, jika 

suatu perusahaan itu memiliki aset yang 

rendah maka perusahaan tersebut tidak 

mampu mengelola kekayaan  yang dimiliki 

dengan efektif dan efisien, sehingga 

pendapatan yang dihasilkan rendah.  

Bank Indonesia memberikan standar 

ketentuan untuk ROA sebesar 1.22%. 

dalam penelitian ini Bank Negara 

Indonesia Syariah memiliki rata-rata 1.50 

sedangkan Bank Syariah Mandiri memiliki 

rata-rata ROA sebesar 0.81. Berdasarkan 

nilai rata-ratanya Bank Negara Indonesia 

Syariah lebih baik dibanding dengan Bank 

Syariah Mandiri.Berdasarkan hasil uji 

independent sampel t-test terhadap rasio 

ROA. Dari output spss terlihat t hitung 

pada equal variaces not assumed adalah -

6.932 dengan sig (2-tailed) 0.000 < 0.05. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan pada kinerja 

keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Negara Indonesia Syariah berdasarkan 

rasio ROA. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uji hipotesis aspek 

likuiditas yang diproksikan menggunakan 

rasio Financing to deposit ratio (FDR) 

menunjukkan terdapat perbedaan 

signifikan pada kinerja keuangan bank 

syariah mandiri dan bank negara indonesia 

syariah. Hal ini dikarenakan nilai 

signifikansi 0.014 < 0.05 maka hipotesis 

pertama ditolak. Berdasarkan rata-rata 

bank Negara Indonesia Syariah lebih baik 

dibandingkan dengan bank Syariah 

Mandiri. 

Berdasarkan uji hipotesis aspek 

kualitas aktiva produktif yang diproksikan 

menggunakan rasio Non Performing 

Financing (NPF) menunjukkan terdapat 

perbedaan signifikan pada kinerja 

keuangan bank syariah mandiri dan bank 

negara indonesia syariah. Hal ini 

dikarenakan nilai signifikansi 0.000< 0.05 

maka hipotesis kedua ditolak. Berdasarkan 
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rata-rata bank Negara Indonesia Syariah 

lebih baik dibandingkan dengan bank 

Syariah Mandiri. 

Berdasarkan uji hipotesis aspek 

efisiensi yang diproksikan menggunakan 

rasio beban operasional terhadap 

pendapatan operasional yang menunjukkan 

terdapat perbedaan signifikan pada kinerja 

keuangan bank syariah mandiri dan bank 

negara indonesia syariah. Hal ini 

dikarenakan nilai signifikansi 0.000< 0.05 

maka hipotesis ketiga ditolak. Berdasarkan 

rata-rata bank Negara Indonesia Syariah 

lebih baik dibandingkan dengan Bank 

Syariah Mandiri. 

Berdasarkan uji hipotesis aspek 

profitabilitas yang diproksikan 

menggunakan rasio Return On Asset 

(ROA) yang menunjukkan terdapat 

perbedaan signifikan pada kinerja 

keuangan bank syariah mandiri dan bank 

negara indonesia syariah. Hal ini 

dikarenakan nilai signifikansi 0.000< 0.05 

maka hipotesis keempat ditolak. 

Berdasarkan rata-rata bank Negara 

Indonesia Syariah lebih baik dibandingkan 

dengan Bank Syariah Mandiri. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini masih terdapat 

keterbatan yang mempengaruhi hasil 

penelitian diantaranya adalah penelitian ini 

hanya menggunakan sampel bank syariah 

mandiri dan bank negara indonesia 

syariah. Rasio yang digunakan dalam 

proksi likuiditas, kualitas aktiva produktif, 

efisiensi dan profitabilitas hanya 

menggunakan rasio FDR, NPF, BOPO dan 

ROA. Penelitian ini dilakukan sebelum 

merger. 

 

SARAN 

 

Dari penelitian ini, penulis 

memberikan saran bagi semua pihak yang 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

referensi, diantaranya adalah : 

Bagi Bank Syariah Mandiri 

Pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa kinerja bank negara 

indonesia syariah lebih baik dibanding 

bank syariah mandiri, sehingga yang perlu 

diperhatikan oleh bank syariah mandiri 

adalah dengan meningkatkan aspek 

likuiditas (FDR), aspek kualitas aktiva 

produktif (NPF), aspek efisiensi (BOPO), 

dan aspek profitabilitas (ROA) dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Aspek likuiditas (FDR) dapat ditingkatkan 

dengan lebih memperhatikan kenaikan 

dana yang disalurkan kepada nasabah oleh 

bank melalui pembiayaan, sehingga 

kinerja keuangan rasio FDR dapat 

ditingkatkan. 

Aspek kualitas aktiva produktif (NPF) 

dengan lebih memperhatikan pembaiyaan 

bermasalah sehingga dapat meminimalisir 

risiko yang terjadi, sehingga kinerja 

keuangan rasio NPF dapat ditingkatkan. 

Aspek efisiensi (BOPO) dapat 

ditingkatkan dengan menekan sekecil 

mungkin biaya operasional yang 

dikeluarkan untuk melakukan kegiatan 

operasional. 

Aspek profitabilitas (ROA) dapat 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan 

pengelolaan asetnya sehingga laba yang 

dihasilkan besar dan kinerja keuangan 

rasio ROA dapat ditingkatkan. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya sebaiknya 

menggunakan sampel yang lebih banyak. 

Namun harus memperhatikan kesamaan 

karakteristik antar perbankan agar 

mendapatkan hasil yang baik. 

Peneliti selanjutnya sebaiknya 

menggunakan rasio yang banyak lagi 

dalam proksi variabel likuiditas, kualitas 

aktiva produktif, efisiensi, dan 

profitabilitas. 
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