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ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH
DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA MENGGUNAKAN

PENDEKATAN RGEC PERIODE 2014-2017

Oleh

Prihantari Wahyuningtyas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat kesehatan bank
syariah dan bank konvensional dengan menggunakan metode RGEC: (Risk
profile, Good Coorporate Governance, Earning, dan Capital). Penggunaan
metode RGEC telah ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia) digunakan sejak 2012
dan ditetapkan dalam PBI nomor 13/1/ PBI/2011. Penelitian ini mengobservasi 7
bank syariahdan 7 bank konvensional selama periode 4 tahun sehingga didapat 56
sample. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan  faktor risk profile yang
diukur dengan NPL dan LDR maka hasil perhitungan Non Performing Loan
(NPL) adalah tidak terdapat perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan
konvensional di Indonesia, berdasarkan Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukan
hasil yang sama yaitu tidak terdapat perbedaan antara perbankan syariah dan
perbankan konvensional di Indonesia. Berdasarkan Good Coorporate Governance
(GCG) terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional di
Indonesia. Berdasarkan Earning yang diukur dengan ROA dan NIM maka
berdasarkan pengukuran Return On Asset (ROA) terdapat perbedaan antara bank
syariah dengan bank konvensional sedangkan dilihat dari pengukuran Net Interest
Margin (NIM) tidak terdapat perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan
konvensional di Indonesia. Berdasarkan faktor Capital yang diukur dengan
Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak terdapat perbedaan antara perbankan
syariah dengan perbankan konvensional di Indonesia.

Kata Kunci : Analisis komparatif, Bank Syariah, Bank Konvensional,
metode RGEC, Risk profile, Good Coorporate Governance, Earning, Capital



ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH LEVEL ISLAMIC BANK AND
CONVENTIONAL BANK IN INDONESIA USING RGEC PERIOD 2014-2017

By

Prihantari Wahyuningtyas

This study aims to analyze the different of health level islamic banks and
conventional banks using RGEC method : (Risk Profile, Good Coorporate
Governance, Earning, and Capital). The use of the RGEC method has been
established by BI (Bank Indonesia) effective since 2012 and stipulated in PBI no.
13/1/ PBI/2011. This study observed 7 islamic banks and 7 conventional banks
over a period of 4 years to obtain 56 samples. The results showed that based on
the risk profile factor measured by NPL and LDR, the result of Non Performing
Loan (NPL) calculation is that there is no difference between islamic banking and
conventional banking in Indonesia, based on Loan to Deposit Ratio (LDR) there
is a difference between islamic banking and conventional banking in Indonesia.
Based on Good Corporate Governance (GCG) there is a difference between
islamic banking and conventional banking in Indonesia. Based on earning
measured by ROA and NIM then based on measurement Return On Asset (ROA)
there is difference between islamic banking with conventional banking while seen
from measurement of Net Interest Margin (NIM) there is no difference between
islamic banking and conventional banking in Indonesia. Based on Capital factor
measured by Capital Adequancy Ratio (CAR), there is no difference between
islamic banking and conventional banking in Indonesia.

Keyword : Comparative Analysis, Islamic Banks, Conventional Banks, RGEC
method, Risk Profile, Good Coorporate Governance, Earning, Capital
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta

memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2003). Peran bank sebagai lembaga

intermediasi  sangat erat kedudukannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat

Indonesia. Bank memiliki peran sebagai lembaga penghubung antara pihak yang

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana serta sebagai pelaksana

kebijakan moneter, penunjang kelancaran sistem pembayaran dan lain-lain. Posisi

perbankan sebagai sektor yang mendominasi pergerakan perekonomian di suatu

negara menjadikan semua pihak memberikan fokus lebih kepada lembaga ini.

Indonesia menerapkan istilah dual banking system yaitu terdapat sistem

perbankan konvensional yang sudah lama berkembang dan perbankan syariah

yang saat ini beroperasi di Indonesia. Bank syariah adalah bank yang dalam

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip atau hukum islam sedangkan bank

konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional. Bank syariah dalam hal pembagian keuntungan menggunakan

prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional dalam hal pembagian keuntungan

menerapkan sistem bunga. Jumlah bank konvensional berkembang cukup banyak

di masyarakat sehingga akan bertolak belakang dengan dengan jumlah umat

muslim karena negara Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas



2

Masyarakatnya beragama Islam, namun jumlah perbankan konvensional dengan

jumlah di Indonesia lebih banyak dibanding jumlah perbankan syariah yang ada.

Kemunculan bank syariah yang muncul di Indonesia selama beberapa dekade ini

menjadi warna baru bagi industri perbankan. Tabel berikut menunjukkan

perkembangan perbankan syariah dan konvensional di indonesia :

TABEL 1.1 JUMLAH BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI
INDONESIA

Tahun Jumlah Bank konvensional Jumlah Bank syariah

2014 107 bank 12 bank
2015 106 bank 12 bank
2016 103 bank 13 bank

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016

Tabel 1.1 menunjukan adanya penurunan jumlah bank konvensional dari tahun

2014-2016. Salah satu faktor penyebab menurunkan jumlah perbankan

konvensional adalah kondisi perbankan syariah yang cukup berkembang sehingga

bank memerlukan inovasi dalam bentuk produk maupun pelayanan agar mampu

bersaing dalam industri perbankan. Dilihat dari tabel 1.1 perbankan syariah

mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan karena dalam kurun waktu tiga

tahun kenaikan jumlah bank hanya berjumlah satu sehingga tidak sebanding

dengan jumlah penduduk islam yang ada di Indonesia saat ini. Perbandingan

perbankan syariah dengan konvensional yaitu 1 : 9 dengan jumlah perbankan

konvensional lebih banyak dibanding perbankan syariah.

TABEL 1.2  JUMLAH KANTOR BANK SYARIAH DAN
KONVENSIONAL DI INDONESIA

Tahun Kantor Bank konvensional Kantor Bank syariah

2014 30.586 kantor 2.151 kantor
2015 30.984 kantor 1.979 kantor
2016 30.874 kantor 1.856 kantor

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016
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Tabel 1.2 menunjukan jumlah kantor bank yang dimiliki oleh perbankan syariah

dan perbankan konvensional dalam kurun waktu 2014 – 2016. Jumlah kantor bank

konvensional lebih banyak dibandingkan bank syariah hal ini dikarenakan Bank

konvensional sudah lebih dahulu beroperasi di Indonesia dan ini menjadi salah

satu tantangan bagi bank syariah untuk lebih memperluas jaringan . Perluasan

jaringan tergantung pada pencapaian bank tersebut dan terkait dengan tingkat

kesehatan bank. Kesehatan bank diukur dengan RGEC yang terdiri dari empat

faktor yaitu Risk Profile , Good Corporate Governance, Earning, dan Capital.

Kesehatan atau kondisi bank merupakan kepentingan semua pihak stakeholder,

pengelola (manajemen), pemilik, masyarakat pengguna jasa bank (nasabah), Bank

Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan bank. Bank

yang sehat adalah bank yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yakni bank yang

memperoleh keuntungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang

saham. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dalam risk profile

bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manjemen risiko bank sesuai

prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia  mengenai penetapan

manajemen risiko pada bank umum. Salah satu cara untuk menghitung risiko

kredit adalah dengan menghitung NPL perbankan tersebut.

TABEL 1.3 PERBANDINGAN NPL PERBANKAN SYARIAH DAN
KONVENSIONAL DI INDONESIA

NPL PERBANKAN

Bank September 2016 Desember 2016

Bank syariah 3,04 % 2,86 %

Bank konvensional 4,31 % 4,16 %

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016
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Tabel 1.3 merupakan tabel perbandingan nilai NPL bank syariah dan bank

konvensional periode September–Desember 2016. NPL merupakan kredit

bermasalah yang dapat menjadi salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja

bank yang didapat dari jumlah kredit bermasalah dibagi jumlah total kredit dan

dikalikan seratus persen. Berdasarkan tabel 1.3 bulan Desember menunjukan NPL

bank syariah  meningkat dari 3,04 % yang berarti bahwa setiap 100 kredit yang

dikeluarkan oleh bank syariah maka terdapat 3,04 yang mengalami kredit

bermasalah atau diragukan pembayarannya sedangkan di waktu yang sama bank

konvensional memiliki tingkat NPL sebesar 4,31% yang berarti dalam setiap 100

kredit yang diberikan terdapat sebesar 4,31 kredit bermasalah yang terjadi .

Secara umum berdasarkan tabel 1.3 bank syariah memiliki nilai NPL lebih rendah

dibanding bank konvensional, kondisi itu dimungkinkan karena banyaknya kredit

bermasalah yang dialami oleh bank konvensional. Peningkatan nilai NPL pada

bank mengindikasi keburukan kinerja bank tersebut, jika NPL dibiarkan

meningkat maka akan berdampak pada mengurangnya jumlah modal yang

dimiliki oleh bank.

Selain risiko kredit, hal lain yang perlu dihitung dalam tingkat kesehatan bank

yaitu faktor Good Coorporate Governance yang merupakan struktur dan

mekanisme dalam mengatur pengelolaan perusahaan. Komponen Good Corporate

Governance disajikan secara kualitatif dalam laporan tahunan bank. Bank

melakukan penilaian sendiri (self assessment) Good Corporate Governance

berdasarkan lampiran SE BI No.15/15/DPNP/2013 yang berisi tentang kertas kerja

penilaian Good Corporate Governance yang terdiri dari tiga aspek yaitu :
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1. Penilaian governance structure

Penilaian ini bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata

kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang

sesuai dengan harapan stakeholders Bank. Yang termasuk dalam struktur tata

kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank.

Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan

dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi

masing-masing struktur organisasi.

2. Penilaian governance process

Penilaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good

Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan

infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan

harapan stakeholders Bank.

3. Penilaian governance outcome

Penilaian ini bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan

stakeholders Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang

didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Dalam metode tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan RGEC terdapat

Komponen Earning atau rentabilitas yang diartikan sebagai kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba. Kualitas laba sangat penting dalam

menggambarkan kinerja bank. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh

perbankan tersebut maka menjadi salah satu indikator meningkat pula tingkat

kesehatan bank tersebut. Komponen ini dapat dinilai dengan menggunakan Return

On Asset dan Net Interest Margin.
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TABEL 1.5 PERBANDINGAN ROA BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIONAL DI INDONESIA

Bank
ROA

September 2016 Desember 2016

Bank syariah 1,04 % 0,94 %

Bank konvensional 2,38 % 2,23 %

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016

Kemampuan earning bisa diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan NPM.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA untuk menghitung earning

perbankan.  ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank

dalam memperoleh keuntungan dari rata-rata total aset bank tersebut. ROA

menunjukan tingkat produktifitas aset perbankan.

Bank syariah pada bulan September 2016 memiliki tingkat ROA sebesar 1,04%

yang berarti bahwa setiap 100 aset yang dimiliki oleh bank tersebut dapat

menghasilkan keuntungan bersih sebelum bunga dan pajak sebesar 1,04 dan bank

konvensional memiliki tingkat ROA sebesar 2,38% yang berarti bahwa setiap 100

aset yang dimiliki oleh bank tersebut dapat menghasilkan keuntungan bersih

sebelum bunga dan pajak sebesar 2,38. Berdasarkan data diatas secara umum

bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional jika dilihat dari

perbandingan nilai ROA kedua bank tersebut. Semakin kecil nilai ROA suatu

perbankan menunjukan rendahnya kinerja perbankan tersebut dalam

menghasilkan keuntungan.

Capital adalah dana yang diinvestasikan pemilik untuk mendirikan /

mengembangkan perusahaan. kriteria yang dipakai BI dalam menghitung Capital

adalah dengan menggunakan CAR. Berikut adalah tabel perbandingan  perbankan

indonesia.
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TABEL 1.6 PERBANDINGAN CAR BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIONAL DI INDONESIA

CAR

Bank September 2016 Desember 2016

Bank syariah 15,43 % 15,95 %

Bank konvensional 22,60 % 22,93 %

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016

Tabel tersebut menunjukan adanya peningkatan presentase CAR pada masing-

masing bank yaitu bank syariah dan konvensional sehingga akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Rasio CAR dihitung dengan

membandingkan antara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko

(ATMR). aktiva tertimbang menurut risiko adalah komposisi pos pos neraca yang

telah dikalikan dengan presentase bobot risiko dari masing masing pos.

Presentase CAR bank syariah pada bulan September 2016 mencapai 15,43%

artinya setiap 100 kredit yang diberikan pihak bank dan kredit tersebut belum

terbayarkan maka terdapat 15,43% dari total keseluruhan milik perbankan dan

84,57% milik deposan atau penabung yang menabung di bank tersebut sedangkan

dibulan yang sama bank konvensional mencapai 22,60% artinya setiap 100 kredit

yang diberikan pihak bank dan kredit tersebut belum 77,40% milik deposan atau

penabung yang menabung di bank tersebut. Bank yang memiliki perputaran

modal besar akan berpeluang menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula.

Melalui surat edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Bank Indonesia menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan

secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat,

serta menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko
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yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis (Alfajar,

2014).

Perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah dua jenis bank yang

dijadikan objek dalam penelitian ini. Kedua jenis bank tersebut dipilih karena

memiliki perbedaan sistem pengelolaan yang menghasilkan perbedaan pencapaian

dari masing masing bank. Pencapaian yang diperoleh dapat menjadi tolak ukur

bank dalam menunjukan kemampuan bank satu dengan bank lain dalam hal

pengelolaannya. Penilaian tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini akan

dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan perbankan yang didalamnya

mencakup laporan keuangan dan laporan tata kelola perusahaan.

Penelitian mengenai tingkat kesehatan bank pernah dilakukan sebelumnya oleh

Marwanto (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang

signifikan pada komponen Risk Profile, GCG, dan Capital namun pada komponen

Earning terbukti ada perbedaan yang signifikan. Penelitian lain yaitu milik Puspita

Sugari (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam

komponen Earning dan Capital namun terdapat perbedaan dalam komponen lain

yaitu Risk Profile dan Good Corporate Governance. Hasil penelitian tersebut

berbeda dengan penelitian milik Astuti (2016) yang menyatakan 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). Selain itu tingkat kesehatan bank umum

syariah lebih baik jika dilihat berdasarkan faktor risk profile dan juga dari faktor

Good Corporate Governance (GCG). Namun, berdasarkan faktor risk profile jenis
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risiko likuiditas (LR) dan juga faktor earning (ROA dan REO), bank umum

konvensional dan bank umum syariah menunjukkan tingkat kesehatan yang relatif

sama.

Permasalahan-permasalahan diatas menjadi latar belakang dalam penelitian ini,

untuk menjawab solusi permasalahan tersebut, sehingga peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan

Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia Menggunakan

Pendekatan RGEC (Periode 2014-2017)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Risk Profile?

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Good Corporate Governance?

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Earning?

4. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Capital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah :
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a. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan faktor Risk

profile pada bank syariah dan bank konvensional yang ada di Indonesia.

b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan faktor Good

Corporate Governance pada bank syariah dan bank konvensional yang ada di

Indonesia.

c. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan faktor

Earning pada bank syariah dan bank konvensional yang ada di Indonesia.

d. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan faktor

Capital pada bank syariah dan bank konvensional.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang

diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan maupun dari hasil membaca

literatur dengan kenyataan praktis yang ada mengenai perbandingan tingkat

kesehatan bank konvensional dan bank syariah umum konvensional di Indonesia

serta sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor maupun pihak

praktisi lain dalam menilai  kesehatan bank di Indonesia. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keadaan

suatu bank sehingga dapat memilih bank mana yang dapat dipercaya menyimpan

dana masyarakat dengan aman



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Financial Intermediation Theory

Intermediasi keuangan merupakan kegiatan dimana pihak perusahaan

menyalurkan dana dari pihak surplus yang memiliki pendapatan melebihi

kewajiban/beban sehingga dia dapat menyimpan dana dan melakukan investasi

kepada pihak defisit yang memiliki nilai kewajiban / beban lebih besar daripada

pendapatannya atau pihak yang membutuhkan peningkatan dana yang bersumber

dari eksternal dengan berbagai tujuan seperti ekspansi dan menjaga likuiditas

sehingga dia memutuskan untuk melakukan pinjaman atau menyebarkan isu

positif kondisi perusahaannya.

Berdasarkan prinsipnya intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa

jenis antara lain :

a. Depository Intermediaries yaitu sebagian besar sekuritas sekundernya

merupakan sumber dana yang terdiri dari berbagai bentuk simpanan.

b. Contractual intermediaries yaitu lembaganya melakukan kontrak dengan

nasabah untuk memberikan tabungan atau menarik financial terhadap timbulnya

kerugian

c. Investment intermediaries yaitu lembaganya menawarkan surat-surat berharga

yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang dan dapat segera dijual.
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2. Definisi Bank

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan

bank sebagai 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 masyarakat

banyak. Bank juga dapat di artikan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang

keuangan, artinya segala aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keua

ngan. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi, yaitu

lembaga yang menghimpun dana atau funding dari masyarakat untuk disalurkan

kembali ke masyarakat atau landing (Kasmir, 2014).

Masyarakat di Indonesia sendiri memang sangat dekat dengan lembaga keuangan

satu ini. Dari masyarakat kelas atas, sampai kelas bawah, hampir seluruhnya

mengetahui dan pernah menggunakan jasa bank sebagai media dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi. Bank memiliki peranan dalam membantu usaha para nasabah

khususnya masyarakat yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya.

Masyarakat tersebut membutuhkan dana baik investasi maupun dana untuk modal

sehingga mampu mengembangkan usaha yang dimiliki serta membantu

peningkatan pembangunan disektor lain. Lebih lanjut (Kasmir, 2014)

memaparkan beberapa aktivitas utama yang dijalankan bank, yaitu :

a. Funding

Merupakan kegiatan bank dalam menghimpuan atau mencari dana dari

masyarakat dan menyimpannya di bank tersebut. Agar masyarakat mau

menyimpan uangnya, maka bank menyusun berbagai strategi untuk menarik minat
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masyarakat. Salah satunya dengan bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan

sejumlah presentase uang yang diberikan bank kepada penyimpan (kreditur)

dalam periode waktu tertentu sebagai tanda jasa atas simpanan dan kepercayaan

kreditur dalam menyimpan uangnya. Semakin besar bunga simpanan, biasanya

masyarakat semakin tertarik untuk menyimpan uangnya di bank tersebut.

Kegiatan funding ini merupakan kegiatan inti dalam bank, karena tanpa kegiatan

ini bank tidak akan bisa menjalankan operasionalnya.

b. Lending

Merupakan kegiatan bank dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada

masyarakat, dengan cara memberikan kredit. Bank akan melayani dan

memberikan uangnya kepada msayarakat yang membutuhkan dengan berbagai

persyaratan dan biaya. Debitur (penerima kredit) juga akan dikenakan bunga

pinjaman oleh bank, bunga pinjaman inilah yang nantinya menjadi keuntungan

bank. Perhitungan bunga pinjaman masing-masing bank berbeda, sesuai dengan

kebijakan bank itu sendiri. Biasanya masyarakat akan meminjam uang kepada

bank yang menerbitkan bunga pinjaman yang rendah.

Berdasarkan prinsipnya, bank di Indonesia berkembang menjadi bank prinsip

konvensional dan bank prinsip syariah. Bank Konvensional menurut Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 didefinisikan sebagai bank menjalankan kegiatan

usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum

Konvensional (BUK) dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan  bank

Syariah menurut Undang-Undang yang sama di definisikan sebagai bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat
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Syariah (BPRS). Hal yang menjadi pembeda dari kedua definisi diatas adalah

prinsip yang mendasari segala kegiatan operasional bank. Bank konvensional

beroperasi dengan menggunakan sistem konvensional dengan sumber pendapatan

utama dari spread based, yaitu selisih antara bunga yang dibayarkan oleh debitur

dikurangi bunga yang digunakan untuk membayar kreditur sedangkan bank

syariah menggunakan prinsip Islam (syariah) yang menggunakan sumber utama

pendapatan dari hasil bagi hasil.

3. Analisis laporan perusahaan

Analisis laporan perusahaan digunakan untuk menilai keadaan perusahaan di

masa lalu, saat ini, dan masa depan. Laporan tersebut berisi dokumen yang

memuat laporan keuangan perusahaan atau perbankan termasuk informasi

tambahan mengenai perusahaan dan produknya serta hal-hal yang berkaitan

dengan operasional perusahaan. Laporan perusahaan perbankan yang akan

dianalisis terdiri atas dua laporan yaitu laporan keuangan dan laporan tata kelola

perusahaan.

Secara umum Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memberikan pernyataan

mengenai tujuan laporan keuangan sebagai penyedia informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan

ekonomi. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin

dibutuhkan pengguna dalam pengambilan sehingga dibutuhkan laporan penunjang

lain yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan atau annual report.
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4. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Luchdiana (2009), Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan

keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisa terhadap laporan

keuangan dimasa lalu dan masa sekarang guna kepentingan dimasa yang akan

datang dengan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan diklasifikasikan

menjadi enam kelompok yaitu :

a. Rasio likuiditas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank dikatakan

liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya,

dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan

kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas terbagi dalam

beberapa jenis yaitu current ratio, quick ratio, cash ratio.

b. Rasio solvabilitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva

perusahaan dibiayai dengan hutang. rasio ini menghitung berapa besar beban

hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio

solvabilitas terbagi dalam beberapa jenis yaitu debt to equity ratio, debt ratio,dan

times intrest earned.

c. Rasio rentabilitas

Rasio ini merupakan rasio digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam

menghasilkan laba selama periode tertentu serta digunakan untuk mengukur

efektifitas menejemen dalam menjalankan operasional perbankan. beberapa

ukuran rasio rentabilitas yang dipakai yakni profit margin, gross profit margin,

net profit margin, return on investment, dan return on assets.
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d. Rasio aktivitas

Rasio ini digunakan untuk melihat beberapa aset yang  digunakan untuk

menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva pada tingkat kegiatan tertentu.

Terdapat beberapa ukuran dalam rasio aktivitas diantaranya perputaran piutang,

perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva.

e. Rasio pertumbuhan

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan bank

mempertahankan posisinya di dalam industri perbankan dan perkembangan

ekonomi secara umum.

f. Rasio nilai pasar

Rasio ini digunakan untuk mengukur mahal murahnya suatu saham sehingga

dapat membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi

keuntungan deviden yang besar.

5. Jenis-jenis Bank

Menurut undang-undang pokok perbankan No 10 tahun 1998 jenis bank

berdasarkan fungsinya dibagi menjadi :

a. Bank umum

Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dilihat dari segi kepemilikan , jenis bank dapat dibedakan menjadi :

a. Bank milik pemerintah
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Bank milik pemerintah yaitu bank yang akte pendiriannya maupun modal

sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungan dimiliki oleh

pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar saham

dimiliki oleh swasta nasional sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan

yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank milik asing yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada diluar

negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

e. Bank milik campuran

Bank milik campuran yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan

pihak swasta nasional yang secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga

negara Indonesia.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank diindonesia dapat dibedakan

menjadi:

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank berdasarkan prinsip konvensional yaitu bank yang mendapatkan keuntungan

dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro,

tabungan maupun deposito.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu bank yang tidak melaksanakan
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sistem bunga melainkan menggunakan bagi hasil sebagai landasan penetuan

harga.

6. Bank Syariah

Bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

syariah mendefinisikan bank syariah  sebagai bank yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Husein (2016), menjelaskan bank

syariah dapat diartikan sebagai badan usaha dibidang keuangan dalam

memberikan kredit dan jasa-jasa lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan

hadis. Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah

merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun, menyalurkan, serta

memberikan jasa lainnya dengan menggunakan prinsip syariah. Penentuan harga

pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan yang sebelumnya sudah

disepakati oleh nasabah dan bank sesuai jenis simpanan atau pinjaman dan jangka

waktu pengembalian. Ada beberapa prinsip yang digunakan oleh bank syariah

diantaranya prinsip bagi hasil (muddrabah),prinsip penyertaan modal

(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(murabahah),dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan

(ijarah).

7. Bank Konvensional

Bank konvensional memiliki pengertian yang hampir sama dengan bank syariah

namun pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara konvensional dalam

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Pemilik dana yang menyimpan sebagian

modalnya di bank konvensional akan memperoleh imbalan berupa pendapatan
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bunga simpanan yang tinggi. Bank konvensional memiliki orientasi yang berfokus

pada pencapaian laba yang tinggi sehingga besar bunga simpanan yang di dapat

oleh investor juga tinggi.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank

konvensional menggunakan dua metode yaitu penetapan bunga sebagai harga baik

untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk

pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu dan metode

untuk jasa-jasa bank lainnya pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai

biaya dalam nominal atau presentase tertentu yang disebut fee based. Berdasarkan

booklet perbankan Indonesia (2016), kegiatan usaha bank konvensional terdiri

dari:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah.

f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

.
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8. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional merupakan dua jenis bank yang memiliki

karakteristik berbeda sesuai dengan sistem yang berlaku pada masing-masing

perbankan. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan fasilitas dan

program yang ditawarkan pihak bank kepada nasabahnya. Bank syariah

melibatkan prinsip agama dalam menjalankan operasionalnya sehingga bank

syariah tidak mengenal istilah bunga karena dianggap riba dan bertentangan

dengan prinsip keagamaan sedangakn bank konvensional menerapkan bunga

sebagai imbalan peminjam yang wajib dibayarkan oleh nasabahan kepada bank

sesuai dengan besaran yang telah disepakati sebelumnya. Selain dua hal tersebut,

hal lain yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional di

Indonesia yaitu :

TABEL 2.1 PERBEDAAN POKOK BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIONAL DI INDONESIA

No Bank syariah Bank konvensional

1 Melakukan investasi yang halal-halal saja Investasi yang halal dan haram

2 Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau
sewa

Memakai perangkat bunga

3 Profit dan falah oriented Profit oriented

4 Hubungan dengan nasabah dalam bentuk
hubungan kemitraan

Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk hubungan debitor-kreditor

5 Penghimpunan dan penyaluran dana  sesuai
dengan fatwa dewan pengawas syariah

Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Antonio (2005)

9 .Tingkat Kesehatan Bank

Aktivitas perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional dalam

operasionalnya harus memenuhi standar kesehatan bank. Hal ini dilakukan karena

perbankan merupakan lembaga intermediasi yang aktivitasnya dilandasi oleh
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kepercayaan dari nasabah sehingga dibutuhkan penilaian tingkat kesehatan bank

agar nasabah semakin percaya dengan kinerja bank tersebut. Tingkat kesehatan

bank sendiri didefinisikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan

kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan

perbankan yang berlaku (Kasmir, 2008).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.3/2014 tentang penilaian

tingkat kesehatan bank telah mengatur secara langsung pendekatan yang harus

digunakan oleh bank dalam menilai tingkat kesehatan bank, yaitu dengan

menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance,

Earning, dan Capital). Metode RGEC ini telah diberlakukan secara wajib dan

merata di seluruh perbankan di Indonesia pada tahun 2012 melalui Surat Edaran

Bank Indonesia No. 24/11/DNDP/2011 menggantikan metode CAMELS yang

pernah diterapkan sebelumnya untuk menganalisis tingkat kesehatan bank.

Manajemen Bank perlu memperhatikan beberapa prinsip umum sebagai landasan

dalam menilai tingkat kesehatan bank. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan

oleh Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 terdapat prinsip umum dalam menilai

tingkat kesehatan bank diantaranya :

a) Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan perbankan didasarkan pada 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 di masa yang

akan datang sehingga diharapkan bank mampu mendeteksi secara lebih dini akar
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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 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 atau signifikansi faktor penilaian tingkat

kesehatan bank yaitu Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, dan

Capital 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. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan

mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat

kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus



23

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

tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

Tingkat kesehatan bank dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam

melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta

menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank

seperti supervisory action yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk

mengelompokan tingkat kesehatan bank dapat dikategorikan kedalam peringkat

komposit tingkat kesehatan bank. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil

penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan berdasarkan analisis secara

komperhensif dan terstruktur.

10.Metode RGEC

RGEC merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank terbaru yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.

24/11/DNDP/2011. Komponen-komponen yang ada dalam RGEC yaitu Risk

Profile, Good Coorporate Governance, Earning dan Capital. Sebelum

diberlakukannya metode RGEC, penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan

metode CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity).

Metode CAMEL dianggap belum dapat menggambarkan kondisi kesehatan bank

yang lebih lengkap maka Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran baru dan

menambah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu sensitivity of

market sehingga berubahlah penilaian kesehatan bank menjadi CAMELS. Untuk

menyempurnakan metode CAMELS maka Bank Indonesia kini menetapkan

metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan RGEC. Melalui

RGEC, Bank Indonesia menginginkan bank mampu mengidentifikasi
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permasalahan secara lebih dini dan melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai

dengan menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik dan manejemen risiko

yang baik. Pencapaian yang diperoleh oleh perbankan dapat menjadi tolak ukur

bank dalam menunjukan kemampuan bank dalam hal pengelolaannya.

Perhitungan RGEC dilakukan dengan empat komponen yaitu :

a. Risk Rofile,

Resiko Profil merupakan merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan

kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank yang

dilakukan terhadap delapan risiko . Resiko- resiko tersebut meliputi  risiko kredit,

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

risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Diantara delapan risiko tersebut, risiko

kredit dan risiko likuiditas digunakan dalam penelitian ini. Kedua faktor risiko

tersebut digunakan karena keduanya dapat diukur dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif dan memiliki kriteria penetapan peringkat yang jelas baik

dalam bank syariah maupun bank konvensional.

1) Rasio kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur / pihak lain dalam memenuhi

kewajiban kepada pihak bank. Untuk mengukur tingkat risiko kredit dapat

dihitung dengan menggunakan Non Performing Loan . Dalam perbankan syariah

penggunaan istilah Non Performing Loan diganti dengan Non Performing Loan

Financing. Rumus yang dipakai dalam menghitung rasio kredit yaitu :NPL= 100% atau NPF= 100%
(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)
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TABEL 2.2 KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN NON
PERFORMING LOAN (NPL)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat NPL < 2%

2 Sehat 2% < NPL ≤ 5 %

3 Cukup Sehat 5% < NPL ≤ 8 %

4 Kurang Sehat 8% < NPL ≤ 12 %

5 Tidak Sehat >12 %

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

2) Rasio Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi ketika bank tidak mampu  untuk

memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas yang dimiliki.

Rasio likuiditas dapat dihitung menggunakan Loan to Deposit Ratio. Dalam

perbankan syariah penggunaan istilah Loan to Deposit Ratio diganti dengan

Financing to Deposit Ratio. Rumus yang dipakai dalam menghitung rasio

likuiditas yaitu :LDR= X 100% atau        FDR 100%
(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

TABEL 2.3 KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN LOAN
TO DEPOSIT RATIO (LDR)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat LDR < 75 %

2 Sehat 75 % < LDR ≤ 85 %

3 Cukup Sehat 85 % < LDR ≤ 100 %

4 Kurang Sehat 100 % < LDR ≤ 120 %

5 Tidak Sehat 120 %

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012
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b. Good Coorpoate Governance

Penilaian terhadap faktor ini merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas

prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta

kewajaran (Korompis dkk, 2015). Penilaian tersebut didapat dari hasil self

assesment yang dilakukan oleh perbankan secara internal dengan menggunakan

quesioner dilakukan oleh perusahaan biasanya dalam kurun waktu satu tahun

sekali atau satu tahun dua kali. Secara singkat, ada lima aspek yang dinilai dalam

kerangka penilaian GCG yaitu :

TABEL 2.4 RINGKASAN PRESENTASE HASIL SELF ASSESMENT GCG
Kategori Score tertimbang (%)

Hak-Hak Pemegang Saham 20

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 15

Praktik Tata Kelola Perusahaan 30

Pengungkapan 20

Audit 15
Total Score 100
Sumber : FCGI Jilid III Edisi 2

Kelima aspek tersebut masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak pemegang saham (bobot 20%)

Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat memberikan evaluasi,

apakah perusahaan telah:

a) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun

waktu 6 bulan setelah akhir tahun buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2

b) menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai Rapat

Tahunan Pemegang Saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS

diselenggarakan
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c) mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan memanfaatkan

hak suara mereka

d) memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang saham untuk

menyampaikan pertanyaan di RUPS.

2. Kebijakan Good Coorporate Governance (bobot 15%)

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri apakah perusahaan
telah:

a) memiliki aturan tertulis tentang GCG di mana dijelaskan hak-hak pemegang

saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

b) menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan perusahaan

mengenai investor publik

c) membentuk sebuah struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan

d) memiliki aturan perilaku / etika bagi karyawan secara tertulis

e) menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan perilaku / etika

3. Praktik Good Coorporate Governance (bobot 30%)

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di dalam

perusahaan:

a) Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur dengan Dewan

Komisaris

b) ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi petunjuk Dewan

Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka

c) Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan atau

mempunyai latar belakang yang tepat untuk melakukan tugas-tugas mereka
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d) anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak terlibat konflik

kepentingan

e) ada sistem penilaian kinerja Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris

4. Pengungkapan (bobot 20%)

Dalam seksi ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah :

a) menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan

b) memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha

c) mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan

d) mengungkap transaksi pihak terkait

e) menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis melalui internet

5. Audit (bobot 15%)

Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah:

a) memiliki audit internal yang efektif,

b) diaudit oleh akuntan publik yang independen,

c) memiliki komite audit yang efektif,

d) mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal

dan komite audit.

Komponen penilaian GCG tersebut biasanya digunakan sebagai bahan acuan

perusahaan dalam melakukan self assesment sehingga menghasilkan kertas kerja

penilaian Good Corporate Governance sesuai dengan lampiran SE BI No. 9/12/

DPNP/2007.  Berikut merupakan contoh hasil penilaian yang terdapat dalam

kertas kerja penilaian :
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TABEL 2.5 KERTAS KERJA PENILAIAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE

Aspek self assessment pelaksanaan GCG Bobot
(%)

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisi 10,00
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan direksi 20,00
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10,00
Penanganan benturan kepentingan 10,00
Penerapan fungsi kepatuhan bank 5,00
Penerapan fungsi audit intern 5,00
Penerapan fungsi audit ekstern 5,00
Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern 7,50
penyedia dana kepada pihak terkait dan debitur besar 7,50
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan
pelaksanaan gcg dan pelaporan internal

15,00

Rencana strategis bank 5,00
Nilai 100

c. Earning

Komponen earning atau rentabilitas ini dapat diartikan sebagai kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian Korompis dkk (2015) dan

Husein (2016) menggunakan rasio ROA sebagai proksi untuk menghitung besaran

nilai rentabilitas. ROA dapat dilihat dalam sajian laporan tahunan bank pada

bagian rasio keuangan. Penilaian faktor rentabilitas dapat dihitung menggunakan dua

rasio yaitu :

1) Return On Asset (ROA)

ROA = X 100%
(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

TABEL 2.6 KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN
RETURN ON ASSET (ROA)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat ROA > 1,5 %

2 Sehat 1,25 % < ROA ≤ 1,5 %
3 Cukup Sehat 0,25 % < ROA ≤ 1,25 %

4 Kurang Sehat 0 % < ROA ≤ 0,25 %
5 Tidak Sehat ROA ≤ 0 %

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012
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2) dan Net Interest Margin (NIM)NIM = X 100%
(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

TABEL 2.7 KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN NET
INTEREST MARGIN (NIM)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat > 5 %

2 Sehat 2,01 % < NIM ≤ 5 %
3 Cukup Sehat 1,5 % < NIM ≤ 2 %

4 Kurang Sehat 2,01 % < NIM ≤ 1,49 %

5 Tidak Sehat NIM ≤ 0 %

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

d. Capital.

Menurut Marwanto (2014) Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi

penilaian terhadap komponen kecukupan modal, komposisi, proyeksi (trend

kedepan) permodalan, kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset

bermasalah serta Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal

yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung

pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan

pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Komponen capital dapat dihitung menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy

ratio) yaitu rasio yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan dana

untuk mengembangkan usaha atau mengantisipasi resiko yang akan terjadi pada

bank tersebut. CAR dapat dilihat dalam sajian laporan tahunan bank pada bagian

rasio keuangan. CAR dapat dihitung menggunakan rumus :CAR= X 100%
(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)
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TABEL 2.8 KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN
CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat CAR ≥ 11 %

2 Sehat 9,5 % ≤ CAR < 11 %
3 Cukup Sehat 8 % ≤ CAR < 9,5 %

4 Kurang Sehat 6,5 % ≤ CAR < 8 %

5 Tidak Sehat CAR < 6,5 %

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

11. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.9 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU
No Nama peneliti

dan tahun
penelitian

Judul penelitian Hasil penelitian

1 Bella Puspita
Sugari,
Bambang
Sunarko dan
Yayat Giyatno
(2014)

Analisis Perbandingan
Tingkat Kesehatan Bank
Syariah dan
Konvensional Dengan
Menggunakan Metode
RGEC (Risk Profile,
Good Corporate
Governance, Earnings,
Dan Capital)

Hasil penelitian menunjukan
tidak terdapat perbedaan
signifikan dalam analisis tingkat
kesehatan bank syariah dan bank
konvensional dinilai dengan
metode dalam komponen Earning
dan Capital namun terdapat
perbedaan signifikan dalam
komponen Risk Profile dan GCG

2 Marwanto
(2014)

Analasis Komparatif
Tingkat Kesehatan Bank
Umum Syariah Dan
Bank Umum
Konvensional Dengan
Metode Risk Profile,
Good Corporate
Governance, Earning
Dan Capital (RGEC)

Hasil penelitian menunjukan
bahwa Tingkat kesehatan bank
syariah dan bank konvensional
pada faktor Risk Profile, Good
Corporate Governance dan
Capital tahun 2012-2013
terbukti tidak ada perbedaan yang
signifikan tetapi pada faktor
Rentabilitas (Earnings) tahun
2012-2013 terbukti ada
perbedaan yang signifikan.

3 Vanessa
Elisabeth
Korompis, Tri
Oldy R ,dan
JackySumarauw
(2015)

Analisis Perbandingan
Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Metode
RGEC (Studi pada PT
Bank Rakyat Indonesia

Terdapat perbedaan tingkat
kesehatan antara Bank BRI
dengan Bank Mandiri yang
menggunakan rasio NPL, tidak
terdapat perbedaan tingkat
kesehatan antara kedua bank
dalam faktor earnings yang
dinilai melalui rasio ROA, tidak
ada perbedaan tingkat kesehatan
dalam faktor permodalan yang
dinilai dalam rasio CAR
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Lanjutan Tabel 2.9
No Nama

peneliti dan
tahun

penelitian

Judul penelitian Hasil penelitian

4 Adinda Putri
Ramadhany
(2015)

Analisis Perbandingan
Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Risk Profile,
Good Corporate
Governance, Earning,
Capital (RGEC) Pada
Bank Konvensional
BUMN dan Swasta (Studi
pada Bank Umum Milik
Negara dan Bank Swasta
Nasional Devisa yang
Terdaftar di BEI )

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat kesehatan bank
BUMN lebih baik daripada bank
swasta nasional devisa karena
nilai rata-rata ROA, NIM dan
CAR bank BUMN lebih besar
meskipun nilai rata-rata NPL dan
LDR bank swasta nasional
devisa lebih kecil dibandingkan
dengan bank BUMN

5 Mentari
Anggraini,
Moch.
Dzulkirom
AR,
Muhammad
Saifi (2015)

Analisis Kinerja Keuangan
Bank Konvensional Dan
Bank Syariah Dengan
Menggunakan Pendekatan
RGEC
(Studi pada PT. BRI, Tbk
dan PT. BRI Syariah
periode 2011-2013)

Hasil penelitian menunjukan
bahwa rasio NPL, ROA, NIM
dan CAR serta self assesment
GCG yang dilakukan oleh BRI
memiliki tingkat efisiensi yang
tinggi dibandingkan BRI
Syariah, pada rasio LDR/FDR
BRI Syariah lebih unggul
dibandingkan BRI

6 Dwi Astuti
(2016)

Analisis Perbandingan
Tingkat Kesehatan Bank
Umum Konvensional Dan
Bank Umum Syariah Di
Indonesia Berdasarkan
Risk-Based Bank Rating

Hasil penelitian menunjukan
bahwa tingkat kesehatan bank
umum konvensional lebih baik
jika dilihat berdasarkan faktor
risk profile (NPL/NPF) dan juga
dari faktor Capital (CAR) dan
bank umum syariah lebih baik
dari faktor Good Corporate
Governance (GCG). Namun,
berdasarkan faktor Earnings
(ROA),bank umum konvensional
dan bank umum syariah
menunjukkan tingkat kesehatan
yang relatif sama .

B. Rerangka Pikir

Keberadaan Bank Syariah yang semakin mewarnai industri perbankan di

Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia terutama yang

beragama islam. Keinginan masyarakat yang kuat atas hadirnya lembaga simpan-

pinjam yang halal atau sesuai dengan syariat Islam membuat bank syariah
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menjadi bank yang cukup favorit di era sekarang ini. Namun tetap saja, sebagai

lembaga intermediasi (penyalur), Bank Syariah juga perlu mempertimbangkan

eksistensinya dengan memenuhi kriteria penilaian tingkat kesehatan bank.

Bank Konvensional yang sudah lebih dahulu muncul kini harus siap menghadapi

ketatnya persaingan dilingkungan perbankan. Bank konvensional harus mampu

meyakinkan masyarakat melalui peningkatan layanan yang disalurkan kepada

Pihak nasabah dan meyakinkan pihak nasabah melalui pencapaian yang selama ini

telah diraih oleh pihak bank. Tingkat kesehatan bank merupakan salah satu faktor

yang menjadi penilaian nasabah dalam mempertimbangkan di bank mana nasabah

tersebut akan meminjam dan menyimpan dana. Berdasarkan perbandingan

tersebut akan dilihat ada tidaknya perbedaan tingkat kesehatan kedua bank jika

dilihat dari tiap komponen yang terdiri dari Risk Profile, Good Corporate

Governance, Earning dan Capital kedua bank di periode yang sama. Berdasarkan

uraian diatas kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.1 RERANGKA PEMIKIRAN
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C. Hipotesis

1. Indikator Risk Profil

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan dalam hal pengelolaan

tingkat profil risiko yang akan mempengaruhi nilai aktiva tertimbang perbankan

terhadap modal yang dimiliki oleh masing masing bank tersebut. Bank syariah

hanya mampu menghadapi risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko

likuiditas, dan risiko operasional. Keterbatasan bank syariah dalam menghadapi

beberapa risiko dikarenakan adanya perbedaan isi neraca pada bank syariah

dengan bank konvensional. Untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi bank dapat

dihitung dengan menggunakan proksi NPL/NPF, IRR, LDR, LAR, dan Cash

Ratio, namun untuk menghitung profile risiko bank syariah, IRR dihilangkan

karena mengandung unsur bunga . Dengan adanya kebijakan yang berbeda antara

bank syariah dengan bank konvensional, maka dalam perhitungan indikator risk

profile juga akan menghasilkan perolehan yang berbeda. Bank pemerintah lebih

baik dari bank swasta nasional dalam nilai risk profile, karena umumnya bank

pemerintah lebih dahulu terbentuk dibandingkan bankswasta nasional sehingga

lebih berpengalaman dalam mengelola kredit. Nasabah bank pemerintah juga

lebih banyak dibandingkan bank swasta nasional.

H1 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Risk Profile

2. Indikator Good Corporate Goverment (GCG)

GCG merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholders

demi tercapainya tujuan perusahan (Zarkasyi, 2008). Komponen GCG dapat

diperoleh dari hasil sistem self assesment pada laporan keuangan bank terkait,
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kemudian dilakukan pemeringkatan sesuai klasifikasi yang telah ditetapkan Bank

Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2012 (Komang

dan Luh, 2016). Self assesment ini merupakan tata kelola yang diterapkan oleh

semua bank meliputi pelaksanaan dan tanggungjawab dewan komisaris,

pelaksanaan dan tanggungjawab dewan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan

tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan

bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan

fungsi manajemen resiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak

terkait, transaparansi kondisi keuangan, dan rencana strategis bank yang

kesemuanya itu terdapat dalam laporan tahunan bank. Dengan demikian, tentu

masing-masing bank baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki

perbedaan pada tata kelola perusahaan. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas

Syariah yang meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang

diawasinya agar sesuai syariah islam serta melakukan pengawasan kepada bank

syariah untuk memastikan kegiatan usahanya dilakukan dengan mematuhi prinsip

syariah yang sudah ditentukan

H2: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Good Corporate Governance

3. Indikator Earning

Tahun 2015 Korompis dkk menggunakan ROA untuk mengukur keuntungan

perusahaan dari penggunaan asset perusahaan itu sendiri dengan cara

membandingkan laba sebelum pajak dengan total aktiva sebagai faktor dalam

menghitung earning perusahaan. Hasil penelitian Marwanto (2014) juga

menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan yaitu faktor rentabilitas
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(earning) hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan tingkat

perolehan laba antara kedua bank yang di teliti (bank syariah dan konvensional).

Kedua penelitian di atas dapat mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam

menghasilkan laba berbeda-beda antara bank satu dengan bank yang lain.

Bank konvensional lebih baik dalam memperoleh Earning karena menerapkan

sistem bunga sehingga ketika pihak nasabah mengalami kerugian pihak bank

konvensional masih tetap mendapat bunga sesuai kesepakatan.

H3: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Earning

4. Indikator Capital

Capital (modal) merupakan unsur utama dalam pendirian dan pengoperasian

suatu perusahaan. Dalam peraturan bank Indonesia No.15/12 tahun 2013 bank

wajib menyediakan modal wajib minimum sesuai dengan profil resiko. Selain itu

bank juga wajib membentuk tambahan modal penyangga yang presentasinya telah

di atur di peraturan bank Indonesia. Korompis, dkk (2015) menyatakan aspek

modal dinyatakan dalam Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan rasio

permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk

keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan resiko kerugian

yang diakibatkan dalam operasional bank. Bank konvensional lebih baik dari bank

syariah karena modal bank konvensional lebih banyak. Modal bank konvensional

umunya lebih banyak dibantu karena, jadi semakin besar modal maka akan

semakin besar pula peluang untuk pendapatnya lebih banyak

H4: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dan bank

konvensional berdasarkan faktor Capital



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat

membandingkan, variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri ,

tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda (Siregar,

2010). Data penelitian berupa angka tersebut akan dianalisis dengan

menggunakan metode statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa

laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh sumber terpercaya seperti

website bank, website BI, website Otoritas Jasa Keuangan dan lain-lain.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi

penelitian ini adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau eminten bank umum dan bank syariah.

2. Sampel

Menurut Augusty (2006) sampel adalah subset (keterbatasan) dari populasi, terdiri

dari beberapa anggota populasi yang diambil karena dalam banyak kasus tidak

mungkin kita meneliti  seluruh anggota populasi, oleh karena itu dibentuk sebuah

perwakilan populasi yang disebut sampel. Bank syariah yang terdaftar di BEI
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berjumlah 11 bank, dari jumlah tersebut hanya terdapat 7 bank yang melampirkan

laporan GCG dalam laporan tahunannya sehingga 7 bank tersebut dijadikan

sebagai sampel bank syariah pada penelitian ini. Bank konvensional diambil

sampelnya sebanyak 7 bank secara random sampling yang dianggap mewakili

keseluruhan bank konvensional tersebut. Teknik random sampling bank

konvensional adalah systematic random sampling dengan cara :

a. Bank konvensional di BEI berjumlah 42 bank

b. Jumlah bank konvensional yang akan dijadikan sampel adalah 7 bank yang

memiliki nilai asset terbesar tahun 2016 yaitu :

TABEL 3.1 TABEL BANK KONVENSIONAL DENGAN ASSET
TERBESAR

No Nama Bank Jumlah Asset
1 Bank BRI 1,1 kuadriliun
2 Bank Mandiri 1,1 kuadriliun
3 Bank BCA 750,3 triliun
4 Bank BNI 709,3 triliun
5 Bank CIMB 266,3 triliun
6 Bank BTN 213,1triliun
7 Bank Panin 213,1 triliun

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2016)

Jumlah bank yang akan dijadikan sampel adalah 14 bank dengan periode waktu

penelitian selama 4 tahun (2014-2017). Berikut daftar bank syariah dan bank

konvensional yang akan menjadi sampel dari penelitian ini:

TABEL 3.2 DAFTAR SAMPEL BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIONAL

Bank syariah Bank konvensional
Bank aceh syariah Bank BRI
Bank bni syariah Bank Mandiri
Bank bri syariah Bank BCA
Bank bukopin syariah Bank BNI
Bank mega syariah Bank CIMB
Bank muamalat syariah Bank BTN
Bank panin syariah Bank Panin

Sumber : Peneliti (2017)
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C. Variabel Penelitian

Menurut sugiyono (2012) pengertian variabel adalah suatu atribut, sifat atau nilai

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.   variabel penelitian yang

digunakan  pada  penelitian ini yaitu:

a) Risk profile

Penilaian aspek risk profile ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian

terhadap risiko inhern dan kualitas penerapan manajemen resiko perbankan sesuai

dengan surat edaran bank indonesia No.13/24/DPNP. Peneliti mengambil nilai

profil risiko perbankan dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh bank yang

bersangkutan.  Risk profile diukur dengan menggunakan proksi NPL dan LDR.

Rumus yang dipakai dalam menghitung risk profile yaitu :NPL= 100% dan LDR= X 100%

b) Good corporate governance

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian tersebut dianalisis atas

beberapa faktor yaitu : pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank, kecukupan tata

kelola (Governance) atas struktur, proses dan hasil penerapan Good Corporate

Governance serta informasi itu sendiri. Hasil penilaian GCG tertera pada masing

masing laporan perbankan.

c) Earning

Earning merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. penilaian

terhadap faktor earning meliputi penilaian terhadap kinerja earning, sumber

sumber earning, dan sustainability earning. Earning diukur dengan menggunakan
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ROA yang didapat dari laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali seratus

dan NIM yang didapat dari pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva

produktif dikali seratus persen.

ROA = X 100% dan NIM X 100%
d. Capital

Permodalan atau biasa disebut capital adalah penilaian terhadap tingkat

kecukupan modal dan pengelolaan modal. Permodalan diukur dengan

menggunakan Capital Adequancy Ratio (CAR). Capital diukur menggunakan

rasio CAR yang didapat dari modal dibagi modal ATMR dikali seratus persen.CAR= X 100%
D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menerapkan metode dokumentasi dan

studi pustaka. Metode dokumentausi dilakukan melalui pengumpulan data tertulis

dari sampel yang terkait maupun dari sumber lainnya.  Proses pengumpulan data

dilakukan dengan membuka website bank sampel. Website otoritas keuangan

yang dimaksud seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek

Indonesia serta sumber-sumber resmi lainnya yang mendukung data penelitian

serta berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh landasan teori

yang digunakan dalam penelitian.

E. Analisis Data

1. Uji regresi dummy

Uji regresi dummy digunakan untuk membandingkan tingkat kesehatan bank

melalui komponen RGEC antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia

periode 2014-2016 secara statistik.
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X1 = 1 , jika bank syariah

X2=  0 , jika bank konvensional

Y1 = a+b1X1+b1X2+e

Y2 = a+b1X1+ b1X2+e

Y3 = a+b1X1+ b1X2+e

Y4 = a+b1X1+ b1X2+e

Keterangan :

Y1     = Risk Profile

Y2     = Good Corporate Governance

Y3     = Earning

Y4     = Capital

a        = konstanta

b1X1=variabel dummy syariah

b1X2=variabel dummy konvensional



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahas yang telah diuraikan sebelumnya

baik secara analisis deskriptif maupun statistik, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia pada

faktor Risk Profile jika dilihat dari signifikansi baik menggunakan NPL

maupun LDR maka tidak terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank

konvensional di Indonesia

2. Tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia pada

faktor Good Coorporate Governance dilihat dari signifikansi maka

terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional di

Indonesia.

3. Tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia pada

faktor Earning maka tidak terdapat perbedaan antara bank syariah dengan

bank konvensional di Indonesia  jika dilihat dari faktor NIM namun jika

dilihat dari faktor ROA maka terdapat perbedaan antara perbankan syariah

dan konvensional di Indonesia.
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4. Tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia pada

faktor Capital dilihat dari signifikansi maka tidak terdapat perbedaan antara

bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran

sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan subjek penelitian,

periode penelitian dan menggunakan variabel yang berbeda, sehingga dapat

menambah wawasan dalam penelitian kinerja keuangan bank serta diharapkan

dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya,

agar dapat dijadikan acuan yang lebih baik untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi pihak nasabah sebelum memutuskan untuk berinvestasi terhadap suatu

bank, hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor kesehatan dan kinerja

keuangannya terlebih dahulu, seperti: NPL, LDR,GCG, ROA, NIM, dan CAR.

3. Bagi pihak bank diharapkan mampu memperbaiki kinerja keuangan yang

dimiliki agar menarik nasabah untuk berinvestasi di bank tersebut.
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