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ABSTRAK 

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM 

KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 

BERDASARKAN RISK-BASED BANK RATING 

 

Oleh 

DWI ASTUTI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat kesehatan bank 

umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan risk-based 

bank rating  tahun 2011-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah 21 bank umum 

konvensional dan bank 8 bank umum syariah. Pendekatan risk-based bank rating 

terdiri atas risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. Risiko 

kredit diukur dengan NPL/NPF, risiko likuiditas diukur dengan LR, dan risiko 

pasar diukur dengan IRR. Good corporate governance diukur dengan nilai 

komposit self assessment GCG, Earnings diukur dengan ROA dan REO, dan 

capital diukur dengan CAR. Pengujian Hipotesis dengan menggunakan 

Independent sample t-Test dan uji Mann-withney. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat kesehatan bank umum konvensional lebih baik dibandingkan 

dengan bank syariah berdasarkan proksi NPL/NPF dan CAR. Sedangkan bank 

umum syariah lebih baik dibandingkan bank umum konvensional berdasarkan 

proksi IRR dan GCG. Namun, berdasarkan proksi LR, ROA dan REO tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank umum 

konvensional dan bank umum syariah.  

 

Kata kunci: Perbandingan tingkat kesehatan bank, risk profile, good corporate 

governance, earnings, capital. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HEALTH LEVEL OF 

CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKS IN INDONESIA BASED ON 

RISK-BASED BANK RATING 

 

By 

DWI ASTUTI 

 

 

This study aims to compare the health level of conventional and islamic banks in 

Indonesia 2011-2014 using risk-based bank rating approach. The sample used in 

this study is 21 conventional banks and 8 islamic banks. Risk-based bank rating 

approach consists of risk profile, good corporate governance, earnings, and 

capital. Credit risk is measured by NPL/NPF, liquidity risk is measured by LR, 

and marrket risk is measured by IRR. GCG is measured by composite score of 

self assessment GCG., earnings is measured by ROA and REO, and capital is 

measured by CAR. Hypothesis test using Independent sample t-test and Mann-

whitney test. Results from this study show that conventional banks are better than 

the Islamic bank based NPL / NPF and CAR. While Islamic banks are better than 

conventional bank based proxy IRR and GCG. However, based on the proxy LR, 

ROA and REO, show that no significant differences between conventional and 

islamic banks. 

 

 

Keywords: Comparison of the bank’s health level, risk profile, good corporate 

governance, earnings, capital. 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perbankan memiliki peranan yang strategis dalam memajukan perekonomian 

negara. Hampir setiap kegiatan ekonomi saat ini tidak terlepas dari keterlibatan 

dunia perbankan. Hal tersebut mengingat fungsi dari bank sebagai lembaga 

perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak yang kelebihan dana 

(surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Dengan adanya 

bank, maka kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang 

kekurangan dana  agar memberikan manfaat kepada kedua belah pihak sehingga 

dapat menggerakkan perekonomian. Sebagaimana dalam UU RI No. 10 Tahun 

1998 Pasal 1 ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pada ayat 3, menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

Hadirnya bank syariah di Indonesia dipelopori dengan berdirinya Bank Muamalat 

Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pasca dibentukanya Bank Muamalat 
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Indonesia maka bermunculan bank-bank yang menggunakan prinsip syariah, baik 

dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). 

Hingga Desember 2014 telah terbentuk 12 Bank Umum Syariah dengan 2.151 

kantor yang tersebar diseluruh Indonesia. Meskipun pertumbuhan perbankan 

syariah di Indonesia cukup pesat, namun market share perbankan syariah terhadap 

perbankan nasional masih dikisaran angka 5 persen. (Statistika Perbankan 

Indonesia) 

 

Dengan semakin ketatnya persaingan antara bank syariah dan bank konvensional, 

maka bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bersaing 

dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. 

 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank sangat tergantung pada 

sumber dana dari masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, kelangsungan hidup 

perbankan sangatlah ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Kesehatan bank 

harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap 

bank dapat tetap terjaga. (PBI No.13/1/PBI/2011) 

 

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dimana 

bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan 

kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam 

menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan 

bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola 

(manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank. 
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Dalam mencapai kesehatan perbankan tersebut, bank-bank yang ada di Indonesia 

akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengatur dan pengawas 

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang sebelumnya dijalankan 

oleh Bank Indonesia. Kehadiran OJK sebagai pengawas perbankan baru 

terealisasi pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 

8/POJK.3/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 

1 Juli 2014. Namun, dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis pada 

periode 2011-2014 sehingga masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. 

 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan 

baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan 

memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, 

dapat membantu lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah 

dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Tingkat 

kesehatan bank yang menunjukkan kinerja dari bank tersebut diterapkan dengan 

prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jaffar dan Manarvi (2011). 

Selain menggunakan populasi dan sampel penelitian yang berbeda, pendekatan 

penilaian kesehatan atau kinerja perbankan yang digunakan oleh peneliti juga 

berbeda. Pada penelitian Jaffar dan Manarvi (2011), penelitian dilakukan pada 

bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi di Pakistan dengan 

menggunakan pendekatan CAMEL test untuk menilai kinerja bank. CAMEL test 
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terdiri atas faktor Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning 

Ability, dan Liquidity Position. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan 

melakukan penelitian pada bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi 

di Indonesia dengan menggunakan risk-based bank rating sebagai pendekatan 

penilaian kesehatan bank yang terdiri atas faktor  profil risiko (risk profile), good 

corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings ) dan permodalan (capital). 

Pendekatan penilaian kesehatan bank yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Pada 

pasal 2 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa 

bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatannya dengan menggunakan 

pendekatan risiko (risk-based bank rating) baik secara individual maupun secara 

konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan risk-based bank rating  

tersebut menggantikan pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank yang 

sebelumnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 

menggunakan pendekatan CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, 

Earning, Liquidity dan Sensitivity).  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Risk-based 

Bank Rating ”. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kesehatan antara 

bank umum konvensional  dan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan risk-

based bank rating? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum konvensional  

dan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan Risk-based Bank Rating. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Melengkapi penelitian sejenis dan memperkaya khasanah dalam ilmu akuntansi 

serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai 

perbandingan tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank umum 

syariah di Indonesia berdasarkan risk-based bank rating serta menyumbangkan 

kontribusi bagi penelitian selanjutnya, khususnya para akademisi yang tertarik 

mengusung tema sejenis. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah dalam 

mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank umum 

syariah di Indonesia serta dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai 

perbandingan tingkat kesehatan perbankan bagi para investor. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah 

Menurut Wiroso (2005:2) yang dimaksud dengan bank umum adalah bank 

yang melakukan kegiatan secara konvensional dan atau berlandaskan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannnya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sementara itu, pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998 

tentang perbankan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha yang 

dijalankan oleh bank meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Perbankan dapat 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu bank sentral, bank umum konvensional, 

bank perkreditan rakyat dan bank umum syariah. 

 

Wiroso (2005:13) menjelaskan bahwa prinsip yang diterapkan bank umum 

konvensional dalam mendapatkan keuntungan menggunakan dua metode, 

yaitu: (1) menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk 
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produk pinjamannnya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku 

bunga tertentu; (2) untuk jasa-jasa bank lainnya pihak bank menerapkan 

berbagai biaya-biaya dalam nominal tertentu.Sedangkan menurut Muhammad 

(2005:13),  yang dimaksud dengan bank umum syariah adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, atau dapat pula disebut bank 

islam, yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah. 

Melalui produk-produk yang dihasilkan oleh bank islam atau bank umum 

syariah dalam produk pengumpulan dana tersebut dapat dioperasikan sesuai 

dengan ajaran islam. Kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh bank umum 

syariah juga berlandaskan hukum halal atau haram, lembaga perbankan 

syariah hanya melakukan transaksi yang sesuai dengan aturan hukum islam. 

Berikut ini merupakan perbedaan antara bank umum konvensional dan bank 

umum syariah. 

Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank Umum Konvensional dan Syariah 

Keterangan Bank Umum 

Konvensional 

Bank Umum Syariah 

Fungsi dan 

kegiatan bank 

Intermediasi, jasa 

keuangan 

Intermediasi, manager 

investasi, sosial, jasa 

keuangan 

Mekanisme dan 

objek usaha 

Tidak anti-riba dan anti-

maysir 

Anti-riba dan anti-

maysir 

Prioritas pelayanan Kepentingan pribadi Kepentingan publik 

Orientasi Keuntungan Sosial-ekonomi dan 

keuntungan 

Bentuk Bank komersial Bank komersial, 

pembangunan, 

universal atau multi-

purpose 
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Evaluasi nasabah Kepastian pengembalian 

pokok dan bunga 

(creditworthness dan 

collateral) 

Lebih hati-hati karena 

partisipasi dalam risiko 

Hubungan nasabah Terbatas debitor-kreditor Erat sebagai mitra 

usaha 

Sumber likuidasi 

jangka pendek 

Pasar uang bank sentral Pasar uang syariah, 

bank sentral 

Pinjaman yang 

diberikan 

Komersial dan non-

komersial, berorientasi 

laba 

Komersial dan non-

komersial, berorientasi 

laba dan nirlaba 

Lembaga 

penyelesaian 

sengketa 

Pengadilan, arbitrase Pengadilan, badan 

arbitrase syariah 

nasional 

Risiko usaha -Risiko bank tidak terkait 

langsung dengan debitur, 

risiko debitur tidak terkait 

langsung dengan bank 

-Kemungkinan terjadi 

negative spread 

-Dihadapi bersama 

antara bank dan 

nasabah dengan prinsip 

keadilan dan kejujuran 

-Tidak mungkin terjadi 

negative spread 

Struktur organisasi 

pengawas 

Dewan komisaris Dewan Komisaris, 

Dewan Pengawas 

Syariah, dan Dewan 

Syariah Nasional 

Investasi Halal atau haram Halal 

Sumber: Ascarya (2006:33) 

 

Hal yang paling membedakan bank umum konvensional dan bank umum 

syariah adalah dalam sistem pembagaian keuntungan pembiayaannya. Dalam 

bank konvensional, keuntungan dibagi berdasarkan sistem bunga, sedangkan 

dalam bank umum syariah, keuntungan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil. 

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Menurut 

Antonio (2001:60), baik bank syariah maupun bank konvensional sama-sama 

memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun mempunyai perbedaan 

yang nyata. Berikut ini merupakan perbedaan antara sistem bunga dan sistem 

bagi hasil. 
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Tabel 2.2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 

Bunga Bagi hasil 

Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung 

Penentuan besarnya rasio/nisbah 

bagi hasil dibuat pada waktu akad 

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 

Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “booming” 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai peningkatan pendapatan 

Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh semua agama. 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil 

Sumber:Antonio (2010:61) 

 

2.1.2. Kesehatan Bank  

2.1.2.1. Tinjauan Tentang Kesehatan Bank 

Berdasarkan pasal 29 UU No.7 tahun 1992 sebagaimana  telah diubah 

dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib 

memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan 

modal, kualitas aset, kualitas manajeman, likuiditas, rentabilitas, dan 

solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan 

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 1, tingkat 

kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan 

terhadap risiko dan kinerja bank. Pada Pasal 2, dijelaskan bahwa bank 

wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank 
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dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam 

melaksanakan kegiatan usaha 

 

2.1.2.2. Prinsip-prinsip Umum Penilaian Tingkat kesehatan Bank 

Umum 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dan Surat 

Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 2011, manajemen bank perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan 

dalam menilai tingkat kesehatan bank. 

 

a. Berorientasi Risiko 

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan 

dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal 

ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun 

eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja 

keuangan bank pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan 

demikian, bank diharapkan akan mampu mendeteksi secara lebih dini 

akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah 

pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. 

 

b. Proporsionalitas 

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat 

kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan 

kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat 

kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum 

yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun 
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demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan 

yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam 

menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi 

bank dengan lebih baik. 

 

c. Materialitas dan Signifikansi 

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor 

penilaian tingkat kesehatan bank yaitu prifil risiko, GCG, rentabilitas, 

dan permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada 

masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan 

menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi 

tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan 

informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. 

 

d. Komprehensif dan Terstruktur 

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta 

difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara 

terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan katerikatan antar risiko 

dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan 

anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh 

fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan 

tingkat, trend, dan tingkat permasalahan. 

 

 

 



12 
 

2.1.2.3. Penilaian Tingkat Kesehatan Risk-based Bank Rating 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang efektif pada 1 Januari 

2012, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara 

individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan 

risiko (Risk-based Bank Rating). Pedoman selengkapnya diatur dalam 

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

Risk-based Bank Rating diukur dengan istilah RGEC yaitu Risk 

Profile (profil risiko), faktor Good Corporate Governance (GCG), 

faktor Earnings  (rentabilitas) dan faktor Capital (permodalan). 

 

a. Risk Profile (Profil Risiko) 

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko 

inheren dan kualitas manajemen risiko dalam aktivitas operasional 

bank. Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan 

cakupan penerapan manajemen risiko.  

 

1.) Penilaian Risiko Inheren  

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat 

pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun 

yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. 

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko 

dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to 

moderate), peringkat 3 (moderate),  peringkat 4 (moderate to high), 
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dan peringkat 5 (high). Berikut ini adalah beberapa 

parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh bank 

dalam menilai risiko inheren. 

 

a.) Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada 

umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya 

bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), 

atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko kredit juga dapat 

diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, 

wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha 

tertentu. 

 

b.) Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dan 

kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar 

meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko 

komoditas.  

 

c.) Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas, dan/atau dari aset lukuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko 
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likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank 

melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak 

adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah.  

 

d.) Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 

dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh 

sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. 

 

e.) Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum 

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara 

lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari 

atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya 

kontrak atau agunan yang tidak memadai. 

 

f.) Risiko Stratejik 

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam 

mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik 

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam 

proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan 

strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
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g.) Risiko Kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak 

memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan 

antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran 

hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

 

h.) Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.  

 

2.) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 

Penilaian kualitas manjemen risiko mencerminkan penilaian terhadap 

kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar 

penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank. 

Penerapan manjemen risiko bank sangat bervariasi menurut skala, 

kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh bank. 

Dengan demikian, dalam menilai kualitas manajemen risiko perlu 

diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. 

 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas 

manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan 

kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap 
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pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan 

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.  

 

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: 

(i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, (ii) kecukupan tata kelola 

(governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada 

bank, dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang 

didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Cakupan penerapan 

prinsip-prinsip GCG menurut SE No.15/15/DPNP tahun 2013 Bank 

Indonesia paling kurang harus diwujudkan dalam: 

1.) Pelaksanan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 

2.) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

3.) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 

4.) Penanganan benturan kepentingan; 

5.) Penerapan fungsi kepatuhan; 

6.) Penerapan fungsi audit intern; 

7.) Penerapan fungsi audit ekstern; 

8.) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian 

intern; 

9.) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan 

penyediaan dana besar (large exposures); 

10.) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan 

pelaksanan GCG dan  pelaporan internal; dan 

11.) Rencana strategis bank. 
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c. Earnings  (Rentabilitas) 

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja 

rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan 

(sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penetapan 

peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang 

komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas 

dengan memperhatikan signifikansi masing-masing indikator serta 

mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi 

rentabilitas bank. Berdasarkan lampiran 17 dalam Kodifikasi Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank tentang matriks perhitungan/analisis 

komponen faktor rentabilitas (Earnings ) dapat manggunakan 

beberapa rasio keuangan diantaranya rasio Net Operating Margin, 

(NOM), Return on Assets (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (REO), 

dan Return on Equity (ROE). 

 

d. Capital (Permodalan) 

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap 

kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. 

Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi bank umum. Selain itu, 

dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus 

mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin 

tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk 

mengantisipasi risiko tersebut. 
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Parameter/ indikator dalam menilai permodalan meliputi: 

1.) Kecukupan modal bank 

Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan secara 

komprehensif, minimal mencakup: (i) tingkat, trend, dan komposisi 

modal bank; (ii) rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, 

risiko pasar, dan risiko operasional; dan (iii) kecukupan modal bank 

dikaitkan dengan profil risiko. 

 

2.) Pengelolaan permodalan bank 

Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen 

permodalan dan kemampuan akses permodalan.  

 

2.1.2.4. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat 

kesehatan bank. Mengacu pada pedoman Kodifikasi Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Peraturan Bank Indonesia, peringkat 

komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis 

secara komprehensif dan terstruktur tehadap peringkat setiap faktor 

dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat 

kesehatan bank umum.  

 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 9, 

Peringkat komposit kesehatan bank dikategorikan sebagai berikut: 

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu 
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menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lainnya. 

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang 

secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

 

2.1.2. Penelitian Relevan 

Penelitian Jaffar dan Manarvi (2011) dengan judul “ Performance 

Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan”. Penelitian 

tersebut membandingkan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional 

di Pakistan pada periode 2005-2009. Analisis yang dilakukan menggunakan 
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faktor-faktor CAMEL yaitu capital adequcy, asset quality, management 

quality, earning ability dan liquidity position. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik 

berdasarkan analisis faktor capital dan liquidity, sedangkan bank 

konvensional memiliki kinerja yang lebih baik berdasarkan analisis faktor 

management dan earning. Pada faktor asset quality baik bank syariah 

maupun bank konvensional menunjukkan kinerja yang sama. 

 

Penelitian Ika dan Abdullah (2011)  dengan judul “A Comparative Study of 

Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in 

Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan kinerja 

keuangan antara bank syariah dan bank konvensional pada periode 200-2007. 

Alat analisis yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam 

kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, 

kecuali pada sisi likuiditas. Dimana, bank syariah memikili likuiditas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. 

 

Penelitian Viverita (2010) dengan judul  “Performance Analysis of 

Indonesian Islamic and Conventional Banks”. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk memberikan jawaban mengenai kinerja bank syariah di Indonesia 

selama empat periode terakhir dengan menggunakan data individual bank, 

dan untuk mengetahui perbandingan kinerja bank syariah dan bank 

konvensional di indonesia. penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

Cost Efficiency Ratios, Revenue Efficiency Ratio, dan Profit Efficiency Ratio. 
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Hasil dari penelitian tersebut adalah bank syariah memiliki effisiensi biaya 

yang lebih tinggi dari pada bank konvensional. Namun, perbedaannya tidak 

signifikan. Sedangkan, pada Revenue dan Profit Efficiency Ratios 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, dimana bank syariah 

memiliki revenue  dan profit efficiency ratios yang lebih baik dibandingkan 

dengan bank konvensional. 

 

Penelitian Putri, dkk. (2015) dengan judul  “Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah”. Penelitain tersebut 

bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah 

dan bank konvensional pada periode 2009-2013 menggunakan rasio 

keuangan berupa Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Equity (ROE), 

Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Loan (NPL), dan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

Alat uji hipotesis yang digunakan adalah Independent Sample t-Test. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank konvensional dan bank syariah 

terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, CAR, dan BOPO. 

Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. 

 

Penelitian Usman dan Khan (2012) dengan judul “Evaluating the Financial 

Performance of Islamic and Conventional Banks of Pakistan : A Compatarive 

Analysis”. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat perbedaan dari sisi 

profitabilitas dan likuiditas antara bank syariah dan bank konvensional di 

Pakistan selama periode 2007-2009 dengan menggunakan alat analisis Paired 
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Sample T-test. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank 

syariah memiliki tingkat profitabilitas dan tingkat likuiditas yang lebih baik 

dibandingkan dengan bank konvensional. 

 

Penelitian Putri dan Damayanthi (2013) dengan judul “ Analisis Perbedaan 

Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan  RGEC pada Perusahaan Perbankan 

Besar dan Kecil”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

tingkat kesehatan bank besar dan bank kecil yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 dan 2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor profil 

risiko dan GCG terdapat perbedaan yang signifikan antara bank besar dan 

bank kecil, sedangkan pada faktor rentabilitas dan permodalan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan.  

 

Penelitian Maradita (2014) dengan judul  “Karakteristik Good Corporate 

Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan membandingkan pelaksanaan 

Good Corporate Governance pada bank syariah dan bank konvensional di 

Indonesia. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya 

konsep Good Corporate Governance antara bank konvensional dan bank 

syariah adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah 

adanya syariah complience yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan bank syariah.  

 

Penelitian Marwanto (2015)  dengan judul “Analisis Komparatif Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional dengan 
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Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings  dan Capital 

(RGEC)” bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank 

syariah dan bank konvensional tahun 2012-2013 dengan menggunakan 

metode RGEC. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah uji hipotesis Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

keempat faktor penilai tingkat kesehatan, terdapat tiga faktor yang 

menunjukkan tidak ada perbedaan secara signifikan tingkat kesehatan antara 

bank syariah dan bank konvensional yaitu faktor Risk Profile, GCG, dan 

Capital. Sedangkan faktor rentabilitas atau Earnings  menunjukkan 

perbedaan secara signifikan.  

 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Faktor Risk 

Profile 

Melihat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Putri dan Damayanthi  

(2013), faktor risk profile pada bank kecil dan bank besar menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan bank besar 

memiliki peringkat profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank 

kecil. Sedangkan pada penelitian Putri, dkk. (2015) menunjukkan hasil yang 

berbeda, dimana bank konvensional dan bank syariah memiliki tingkat risiko 

kredit yang sama. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan 

yang signifikan antara Non Performing Loan pada bank konvensional dan 

Non Performing Finance pada bank syariah. 
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Selain memiliki risiko yang sama dengan risiko pada bank konvensional, 

bank syariah juga memiliki risiko yang tersendiri (khas) karena pada setiap 

kegiatan operasionalnya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko yang 

khas tersebut diantaranya karena diterapkannya pola bagi hasil (profit and 

loss sharing) yang dapat menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko 

lain. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum konvensional 

dan bank umum syariah berdasarkan faktor risk profile.  

 

2.2.2. Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Faktor Good 

Corporate Governance 

Melihat peneitian Putri dan Damayanthi (2013), tingkat kesehatan bank besar 

dan bank kecil memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan faktor Good 

Corporate Governance, dimana bank kecil memiliki peringkat GCG yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan bank besar. Sedangkan pada penelitian 

Marwanto (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tingkat kesehatan 

bank konvensional dan bank syariah tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan pada faktor GCG.  

 

Menurut Zakarsyi (2008:112),  pengelolaan perbankan memerlukan 

penerapan GCG yang memadai. Bisnis perbankan dijalankan oleh sumber 

daya manusia sebagai faktor kunci yang harus memiliki integritas dan 

kompetensi yang baik.  
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Dengan berlandaskan pada prinsip syariah, seharusnya bankir syariah lebih 

unggul dalam mengimplementasikan GCG jika dibandingkan dengan bankir 

konvensional mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama 

ke dalam lembaga bisnis. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank umum konvensional dan 

bank umum syariah berdasarkan faktor good corporate governance. 

 

2.2.3. Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Faktor 

Earnings  

Melihat Penelitian Ika dan Abdullah (2011), baik bank syariah maupun bank 

konvensional memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang hampir 

sama, dimana tidak ada perbedaan yang signifikan pada  rasio profitabilitas 

antara bank syariah dengan bank konvensional. Hasil yang berbeda 

ditunjukkan pada penelitian Jaffar dan Manarvi (2011),  yaitu bank 

konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank 

syariah dilihat dari faktor earning.   

 

Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) memberikan return yang lebih 

pasti jika dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional. Sistem 

bagi hasil dilakukan berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati oleh 

bank dan nasabah sehingga tidak dipengaruhi oleh naik turunnya suku bunga 

pinjaman. Namun, sistem bagi hasil dipengaruhi oleh keuntungan yang 

didapatkan dari sejumlah modal yang disertakan.  



26 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum konvensional 

dan bank umum syariah berdasarkan faktor earnings . 

 

2.2.4. Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Faktor Capital 

Pada penelitian Jaffar dan Manarvi (2011) menunjukkan bahwa bank syariah 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional 

dilihat dari faktor capital. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian Putri 

dkk. (2015), faktor Capital yang diproksikan dengan rasio CAR 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah dan bank 

umum konvensional karena bank konvensional memiliki nilai CAR yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah. Sedangkan penelitian Putri 

dan Damayanthi (2013) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada faktor capital antara bank besar dan bank kecil.  

 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/12 tahun 2013, menjelaskan bahwa 

bank wajib menyediakan modal wajib minimum sesuai dengan profil risiko. 

Selain itu, bank juga wajib membentuk tambahan modal penyangga yang 

presentasinya telah di atur di Peraturan Bank Indonesia.  

 

Dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah dan juga 

banyaknya jenis pembiayaan, maka profil  risiko yang harus dihadapi oleh 

bank syariah pun akan berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, 

Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum bagi bank syariah pun berbeda 
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dengan bank konvensional. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum konvensional 

dan bank umum syariah berdasarkan faktor capital. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis hypothesis testing. Penelitian ini 

menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank umum 

konvensional dengan bank umum syariah dengan berdasarkan risk-based bank 

rating yang diukur dengan 4 (Faktor) yaitu risk profile, good corporate 

governance, earnings  dan capital. Penelitian ini menguji hipotesis yang ada 

secara statistik. Data yang diolah akan diperoleh hasil yang dijadikan sebagai 

kerangka jawaban untuk hipotesis yang telah ditentukan. Hasil pengujian tersebut 

kemudian dipaparkan untuk mendukung hipotesis yang telah diajukan. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang 

berupa rasio keuangan pada bank konvenional dan bank umum syariah serta data 

nilai komposit hasil self assessment good corporate governance yang 

dipublikasikan melalui Laporan Pelaksanaan GCG. Peneliti menggunakan data 

individual tahunan dari tahun 2011-2014 karena Peraturan Bank Indonesia No. 

13/1/PBI/2011 efektif diterapkan tanggal 1 Januari 2012 untuk menilai laporan 

keuangan periode 2011. Data ini diperoleh dari situs resmi bank konvensional dan 

bank umum syariah yang dijadikan sebagai sampel penelitian dan juga dari situs 

Bank Indonesia. 
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3.3. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional dan bank umum 

syariah yang beroperasi di Indonesia. Adapun  teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik purpossive sampling. Menurut  Sugiyono 

(2009:122), purpossive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut. 

i.) Bank umum yang terdaftar dalam kategori bank devisa dan non devisa dalam 

Bank Indonesia. Berdasarkan direktori Bank Indonesia terdapat 143 bank 

umum konvensional dan 11 bank umum syariah. Sedangkan yang termasuk 

dalam kategori bank devisa dan bank non devisa adalah sebanyak 80 bank 

umum konvensional dan 10 bank umum syariah. 

ii.) Bank umum yang kategori devisa dan non devisa yang masih beroperasi 

sampai dengan tahun 2014. 

iii.) Bank umum konvensional yang tidak menggunakan sistem dual banking atau 

tidak memiliki bank syariah sebagai perusahaan anak selama periode 

pengamatan. 

iv.) Bank yang menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan dan hasil self 

assessment GCG selama 4  tahun berturut-turut yaitu dari 2011-2014. 

 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 21 bank umum 

konvensional dan 8 bank umum syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada periode 2011-2014 sehingga 

jumlah observasi adalah sebanyak 84 observasi untuk bank umum konvensional 

dan 32 observasi untuk bank umum syariah. Berikut ini adalah tabel pemilihan 

sampel penelitian. 
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Tabel 3.1 Pemilihan Sampel Penelitian 

No Kriteria Bank Umum 

Konvensional 

Bank Umum 

Syariah 

1 Bank umum yang terdafatar 

sebagai bank devisa dan non 

devisa berdasarkan direktori 

Bank Indonesia. 

80 Bank 10 Bank 

2 Bank umum yang sudah tidak 

beroperasi sampai dengan 

tahun 2014 

(19 bank) - 

3 Bank umum konvensional 

yang memiliki bank umum 

syariah sebagai anak 

perusahaan  

(17 bank) - 

3 Bank yang tidak menyajikan 

laporan keuangan dan hasil self 

assessment GCG lengkap pada 

tahun 2011-2014. 

(23 bank) (2 bank) 

Jumlah sampel penelitian 21 bank 8 bank 

Sumber: Data diolah 

 

Berikut ini adalah daftar bank umum konvensional dan bank umum syariah yang 

menjadi sampel penelitian. 

 

Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian 

No Bank Umum Konvensional Bank Umum Syariah 

1 PT Bank QNB Kesawan Tbk. PT Bank BCA Syariah 

2 PT Bank UOB Indonesia PT Bank BRI Syariah 

3 PT Bank SBI Indonesia PT Bank Panin Syariah Tbk. 

4 PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank Syariah Bukopin 

5 PT Bank Mutiara Tbk. PT Bank BNI Syariah 

6 PT Bank Metro Ekspress PT Bank Mega Syariah 

7 PT Bank Mestika Dharma Tbk. PT Bank Muamalat Indonesia 

8 PT Bank Index Celindo PT Bank Syariah Mandiri 

9 PT Bank KEB Hana  

10 PT Bank Andara  

11 PT Bank Ina Perdana Tbk.  

12 PT Bank Jasa Jakarta  

13 PT Bank Kesejahteraan Ekonomi  

14 PT Bank Mayora  

15 PT Bank Multiarta Sentosa  

16 PT Bank Nationalnobu Tbk.  
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17 PT Bank Pundi Indonesia Tbk.  

18 PT Bank Sahabat Sampoerna  

19 PT Bank Sinar Harapan Bali  

20 PT Centratama Nasional Bank  

21 PT Prima Master Bank  

Sumber: Data diolah 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

3.4.1. Risk Profile (Profil Risiko) 

Penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara 

komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan tingkat risiko dari masing-

masing risiko. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, 

penilaian risk profile terdiri atas 8 risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko 

kepatuhan dan risiko reputasi. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya 

menganalisis 3 faktor risiko yang diwakili dengan risiko kredit, risiko pasar 

dan risiko likuiditas karena hanya menggunakan data kuantitatif. 

 

3.4.1.1. Risiko Kredit 

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan 

debitur untuk membayar kembali, atau kemungkinan kerugian yang 

timbul akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya 

terhadap bank. Bank Indonesia mengklasifikasikan kredit non 

produktif  ke dalam 3 kategori yaitu kredit kurang lancar, diragukan, 

dan macet. Menurut Permatasari, dkk. (2015) dan Fadhila, dkk. 

(2015), Risiko kredit dapat ditunjukan dengan besaran Non 

Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF). NPL/NPF 
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merupakan presentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria 

kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang 

disalurkan bank. Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan bank 

mengalami kerugian sangat rendah yang secara otomatis laba akan 

semakin meningkat (negatif). Rumus untuk menghitung NPL/NPF 

adalah sebagai berikut: 

        
                 

                       
 

Sumber: Permatasari, dkk. (2015) 

 

3.4.1.2.  Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari 

kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. yang dialami 

akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu 

memberi pengaruh negatif bagi pendapatan perusahaan. Menurut 

Lasta, dkk. (2014),  dalam menilai risiko pasar dapat digunakan rasio 

Interest Rate Risk (IRR). Rasio ini memperlihatkan risiko yang 

mengukur besaran bunga yang diterima oleh bank dibandingkan 

dengan bunga yang dibayar. Adapun rumus Interest Rate Risk (IRR) 

adalah sebagai berikut: 

    
                      

                             
       

Sumber: Lasta, dkk. (2014) 
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Menurut Agustina (2015), Rate Sensitivity Asset meliputi Sertifikat 

Bank Indonesia, giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank 

lain, surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan, dan 

penyertaan. Sedangkan Rate Sensitivity Liability meliputi giro, 

tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka, simpanan dari bank 

lain, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima. 

3.4.1.3. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas, dan/atau dari aset lukuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Menurut 

Kasmir (2007:273), Likuidity Risk merupakan rasio untuk mengukur 

risiko yang akan dihadapi bank apabila gagal memenuhi kewajiban 

terhadap para deposannya dengan harta likuid yang dimilikinya. 

Liquidity Risk dirumuskan sebagai berikut: 

 

               
                                  

             
       

Sumber: Kasmir (2007:273) 

 

Berdasarkan Financial Soundness Indicators (FSI) Bank Indonesia, 

yang dimaksud dengan liquid assets adalah aset keuangan yang dapat 

segera diuangkan (paling lama 3 bulan), seperti: kas, penempatan pada 

Bank Indonesia, penempatan pada bank lain yang digolongkan tidak 

bermasalah (berupa giro, interbank call money, tabungan, deposit on 
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call, deposito berjangka, margin deposit, setoran jaminan dalam 

rangka transaksi perdagangan, dana pelunasan obligasi), kredit kepada 

bukan grup dan digolongkan sebagai kredit tidak bermasalah, tagihan 

transaksi spot yang tidak bermasalah, dan rupa-rupa aset lainnya yang 

tergolong likuid dan tidak bermasalah. Short term liabilities/ 

borrowing merupakan kewajiban jangka pendek, seperti: giro, 

tabungan, setoran jaminan dari nasabah untuk keperluan suatu 

transaksi (misalnya: perolehan bank garansi dan pembukaan L/C), 

deposito berjangka yang jangka waktunya kurang dari setahun, 

kewajiban kepada Bank Indonesia yang digolongkan jangka pendek 

(overdraft giro, fasilitas pendanaan jangka pendek), transaksi spot net 

(kewajiban-tagihan), transaksi repo (repurchase agreement) dengan 

bank, pinjaman yang diterima dari bank, dan surat berharga yang 

diterbitkan bank. Sedangkan yang dimaksud dengan total deposit 

adalah dana dari masyarakat (pihak lain bukan bank) berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito 

berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

 

3.4.2. Good Corporate Governance (GCG) 

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen 

bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus 

penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada 

ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum 

dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penetapan 

peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas (i) pelaksanaan 
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prinsip-prinsip GCG pada bank; (ii) kecukupan tata kelola (governance) atas 

struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank; serta (iii) informasi 

lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi 

yang relevan. Menurut Fadhila, dkk. (2015),  dalam menilai pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG bank dapat melalui self assessment  pada Laporan 

Pelaksanaan GCG Perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 

13/1/PBI/2011, Pasal 3 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, bank 

wajib menyampaikan hasil self assessment tingkat kesehatan bank kepada 

Bank Indonesia. Oeh karena itu, peneliti menggunakan nilai komposit self 

assessment pelaksanaan GCG sebagai dasar penilaian faktor GCG yang 

dipublikasikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG Bank. 

 

Self assessment GCG diakukan dengan mengisi kertas kerja  yang telah 

ditetapkan, meliputi sebelas (11) faktor penilaian, yaitu: pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan 

kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, 

fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem 

pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan 

penyediaan dana besar (large exposure), transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan bank, laporan pelaksanaan good corporate governance serta 

pelaporan internal, dan rencana strategis bank. Tata cara penilaian secara self 

assessment tersebut adalah sebagai berikut:  
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1.) Menetapkan nilai peringkat per faktor dengan melakukan analisis self 

assessment  dengan cara membandingkan tujuan dan kriteria atau 

indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi bank yang sebenarnya. 

2.) Menetapkan nilai komposit hasil self assessment, dengan cara 

memberikan bobot penilaian seluruh faktor, menjumlahkannya dan 

kemudian memberikan peringkat komposit. Dalam menetapkan predikat 

komposit, apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor yang 

mendapat peringkat lima, maka predikat komposit tertinggi yang dapat 

dicapai oleh bank adalah “cukup baik”, dan apabila dalam penilaian 

seluruh faktor terdapat faktor yang mendapat peringkat empat, maka 

predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai oleh bank adalah “baik”. 

Berikut ini merupakan nilai komposit dan peringkat komposit faktor 

GCG. 

 

Tabel 3.3 Nilai dan Peringkat Komposit Faktor GCG 

Nilai Komposit Peringkat Komposit 

Nilai komposit < 1,5 Sangat baik 

1,5 ≤  nilai komposit < 2,5 Baik 

2,5 ≤ nilai komposit < 3,5 Cukup baik 

3,5 ≤ nilai komposit < 4,5 Kurang baik 

Nilai komposit ≤ 5 Tidak baik 

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011 

3.4.3.  Earnings  (Rentabilitas) 

Penilaian faktor earning (rentabilitas) merupakan penilaian terhadap kondisi 

dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka 

mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Berdasarkan Kodifikasi 

Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
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(2012:184), rasio keuangan yang digunakan dalam menilai faktor earning 

diantaranya: 

 

3.4.3.1. Return on Asset (ROA) 

ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank untuk 

menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total 

asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin besar ROA, 

semakin besar pula tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank 

(positif). Besarnya nilai ROA dapat dihitung dengan rumus berikut: 

    
                  

                    
 

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (2012:184) 

 

3.4.3.2. Rasio Efisiensi Operasional (REO) 

Rasio efisiensi operasional adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti 

biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi 

lainnya. Sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan utama 

bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam 

bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil rasio ini 

berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank 
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yang bersangkutan sehingga kemungkinan laba bank akan semakin 

meningkat (negatif). Besarnya nilai REO dapat dihitung dengan 

rumus: 

    
                 

                      
 

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (2012:185) 

3.4.4. Capital (Permodalan) 

Penilaian faktor capital merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank 

untuk meng-cover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko 

di masa datang. Berdasarkan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (2012:280), rasio utama dalam menilai 

faktor capital adalah dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR).  

CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap 

kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin 

solvable. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
     

                              
 

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (2012:280) 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang dimaksud 

dengan  modal bank  terdiri atas mdoal inti (Tier 1) dan modal pelengkap 
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(Tier 2). Modal inti mencakup modal disetor, agio saham, modal sumbangan, 

cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun  lalu, dan laba 

tahun berjalan. Sedangkan modal pelengkap mencakup cadangan revaluasi 

aset tetap, cadangan umum atas aset produktif yang wajib dihitung dengan 

jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR, modal pinjaman dan 

pinjaman subordinasi. 

Aset tertimbang menurut risiko dalam perhitungan rasio ini mencakup aset 

yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat administratif 

sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan 

atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Langkah-langkah 

perhitungan ATMR adalah sebagai berikut: 

a.) ATMR untuk aset neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal 

masing-masing aset dengan bobot risiko dari masing-masing pos aset 

neraca tersebut. 

b.) ATMR untuk aset administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai 

nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko 

dari masing-masing pos rekening tersebut. 

c.) Total ATMR = ATMR untuk aset neraca + ATMR untuk aset 

administratif. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 4 

(empat) faktor tingkat kesehatan bank umum berdasarkan risk-based bank rating, 

yaitu risk profile, good corporate governance, earnings  dan capital. 
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3.5.1.  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data,  

apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data akan 

dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Menurut  Uyanto (2006:36), 

bentuk hipotesis untuk uji normalitas adalah sebgai berikut: 

H0: Data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

H1: Data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal.  

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak H0 berdasarkan 

P-value dengan nilai signifikansi (α) 5%  adalah sebagai berikut: 

Jika P-value < α, maka H0 ditolak. 

Jika P-value ≥ α, maka H0 tidak dapat ditolak. 

 

3.5.2. Uji Hipotesis 

Uji statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini 

adalah: 

 

3.5.2.1. Independent Sample t-Test  

Menurut Uyanto (2006:113), Independent Sample t-Test  digunakan 

untuk membandingkan dua mean dari dua sampel yang independen 

dengan asumsi data terdistribusi normal. Langkah-langkah pengujian 

adalah sebagai berikut: 

i.) Merumuskan hipotesis 

H0:b1 =0, artinya tidak terdapat perbedaan. 

Ha : b1≠0, artinya terdapat perbedaan. 

ii.) Menentukan tingkat signifikan (α) 
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Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah α = 5% 

iii.) Menghitung nilai t hitung 

iv.) Menentukan kriteria pengujian: 

H0 ditolak apabila P-value< α 

H0 diterima apabila P-value ≥ α 

v.) Menarik kesimpulan 

Jika H0 diterima maka Ha ditolak. Artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan bank umum 

konvensional dan bank umum syariah berdasarkan risk profile, 

good corporate governance, earnings, dan capital. Jika H0 

ditolak maka Ha diterima, artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat kesehatan bank umum konvensional 

dan bank umum syariah berdasarkan risk profile, good 

corporate governance, earnings, dan capital. 

 

3.5.2.2. Uji Mann Whitney (U Test) 

Menurut Sugiyono (2009:322), Uji Mann Whitney (U Test) digunakan 

untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel 

independen bila asumsi t-test tidak terpenuhi, misalnya data tidak 

berdistribusi normal. Langkah-langkah pengujian yang dilakukan 

sebagai berikut: 

i.) Merumuskan hipotesis 

H0:b1 =0, artinya tidak terdapat perbedaan. 

Ha : b1≠0, artinya terdapat perbedaan. 

ii.) Menentukan tingkat signifikan (?) 
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Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah α = 5% 

iii.) Menghitung nilai z hitung 

iv.) Menentukan kriteria pengujian: 

H0 ditolak apabila P-value< α 

H0 diterima apabila P-value ≥ α 

v.) Menarik kesimpulan 

Jika H0 diterima maka Ha ditolak. Artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan bank umum 

konvensional dan bank umum syariah berdasarkan risk profile, 

good corporate governance, earnings, dan capital. Jika H0 

ditolak maka Ha diterima, artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat kesehatan bank umum konvensional 

dan bank umum syariah berdasarkan risk profile, good 

corporate governance, earnings, dan capital. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai 

perbedaan tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank umum syariah di 

Indonesia tahun 2011-2014 berdasarkan risk-based bank rating maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan bank umum konvensional lebih baik 

dibandingkan dengan bank umum syariah jika dilihat berdasarkan faktor risk 

profile jenis risiko kredit (NPL/NPF) dan juga dari faktor capital (CAR). 

Sedangkan tingkat kesehatan bank umum syariah lebih baik jika dilihat 

berdasarkan faktor risk profile jenis risiko pasar (IRR) dan juga dari faktor good 

corporate governance (GCG). Namun, berdasarkan faktor risk profile jenis risiko 

likuiditas (LR) dan juga faktor earnings (ROA dan REO), bank umum 

konvensional dan bank umum syariah menunjukkan tingkat kesehatan yang relatif 

sama.  

 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam 

memberikan penilaian atas hasil penelitian, yakni: 

1. Sampel dalam penelitian ini hanya terdiri atas 21 bank umum 

konvensional dan 8 bank umum syariah yang terdaftar dalam direktori 

 
 



44 
 

Bank Indonesia sebagai bank devisa dan non devisa pada tahun 2011-

2014. 

2. Pada faktor risk profile yang terdiri atas 8 jenis risiko, peneliti hanya 

melakukan analisis kuantitatif terhadap 3 jenis risiko, yaitu: risiko kredit, 

risiko likuiditas dan risiko pasar. Hal tersebut karena keterbatasan peneliti 

untuk memperoleh data kualitatif yang digunakan dalam menganalisis 6 

jenis risiko yang lain. 

3. Pada faktor good corporate governance, peneliti hanya menggunakan nilai 

komposit self assessment pelaksanaan GCG yang dipublikasikan oleh bank 

sehingga bagi bank yang tidak mempublikasikan nilai komposit self 

assessment pelaksaan GCG tidak diteliti. 

4. Penelitian ini hanya menganalisis untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan bank umum 

konvensional dan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan risk-based 

bank rating, dan tidak menganalisis penyebab adanya perbedaan tersebut. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Umum Konvensional 

Rata-rata tingkat kesehatan bank umum konvensional lebih baik 

dibandingkan dengan bank umum syariah berdasarkan proksi NPL/NPF, 

LR, ROA, REO dan CAR. Namun, ada beberapa proksi yang lebih rendah 

dari bank umum syariah, yaitu proksi IRR dan GCG. Oleh karena itu, bank 

umum konvensional harus lebih memperhatikan pengelolaan aset dan 
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liabilitasnya yang sensitif terhadap suku bunga sehingga dapat 

menurunkan risiko pasar yang dimiliki. Selain itu, bank umum 

konvensional sebaiknya juga lebih meningkatkan peringkat pelaksanaan 

good corporate governance. 

2. Bagi Bank Umum Syariah 

Karena bank umum syariah secara rata-rata memiliki tingkat kesehatan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan bank umum konvensional dilihat 

dari proksi NPL/NPF, LR, ROA, REO dan CAR, maka bank umum 

syariah sebaiknya lebih meningkatkan kinerja keuangannya sehingga 

dapat bersaing dengan bank umum konvensional. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

perbandingan tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank umum 

syariah berdasarkan risk-based bank rating sebaiknya mempertimbangkan 

penilaian-penilaian kualitatif sehingga dapat memperoleh gambaran faktor 

penilaian yang lebih menyeluruh. Selain itu,  penelitian selanjutnya 

sebaiknya juga melakukan analisis terhadap penyebab perbedaan tingkat 

kesehatan bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia 

yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. 
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