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ABSTRACT 

 

Started by the phenomena of Banking Crises which ever happened in Indonesia in 1997, 
where most of macroeconomic indicators such as inflation, interest rates, and exchange 
rates were highly raised, it caused most of banks are collapse. While the goverment 
decided to mergered,recapitalized, and even liquidated,  but there was a bank which was 
the only one syaria bank at the moment, could survive without any intervention and 
recapitalized. The motivation of this research is to analyze The Relations Between 
Macroeconomic Conditions and Financial Performance among conventional bank and 
sharia bank instead to compare the Financial Performance themselves. This research 
will perform a comparison of Bank Central Asia (BCA) and Bank Muamalat Indonesia 
(BMI). 

This research result is based on secondary data of macroeconomic indicators, 
they are inflation, interest rate (BI Rate), and exchange rate (USD-IDR), also Bank’s 
Financial Ratios, they are CAR, NPL, ROA, BOPO, and LDR as representative in 
Financial Performance for period 2005-2011. While the comparison  for Financial 
Performance of BCA and BMI using the same Financial Ratios only the period since 
2000-2011. 

Using statistical method Independent Sample t-Test, the result finds that each of 
Financial Performance among BCA and BMI has significantly comparison. While using 
Pearson Correlation, the result shows that macroeconomic indicators BI Rate has 
relation mostly to BCA’s financial performances as there are strongly significant to 
CAR, NPL, BOPO, and LDR and inflation has relation mostly to BMI’s financial 
performances as there are strongly significant to CAR, NPF, ROA, and BOPO. This 
result may indicate the managerials and investors to have more consideration in external 
factors include macroeconomic condition for their decision making related to the bank. 
It also may affect customers’ trust to choose which better for their each purpose in using 
bank’s services. 

Keywords: macroeconomics, inflation, interest rate, exchange rate, conventional and 
sharia bank, financial performance. 

 

 

 

 

 

 

 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



ix 
 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Christiana Parendrarti 

NIM  : 200812016 

Jurusan : Akuntansi 

Dengan ini meyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan 

hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan 

Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya 

bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan 

peraturan tata tertib STIE IBS. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

          Jakarta, 30 Oktober 2012 

Penulis, 

Materai Rp 6.000,- 

 

 

 

(Christiana Parendrarti) 

 

 

 

 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul          

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing ................................................................... i 

Halaman Persetujuan penguji Komprehensif ............................................................... ii 

Halaman Pengesahan Skripsi ...................................................................................... iii 

Kata Pengantar ........................................................................................................... iv 

Abstract  ..................................................................................................................... vii 

Lembar Pernyataan Karya Sendiri............................................................................... viii 

Daftar Isi .................................................................................................................... ix 

Daftar Tabel ............................................................................................................... xi 

Daftar Gambar ............................................................................................................ xii 

Daftar Lampiran ......................................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian .....................................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah ..............................................................................................  6 

1.2.1 Rumusan Masalah ....................................................................................  6 

1.2.2 Pembatasan Penelitian ..............................................................................  6 

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................................................  6 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................................  7 

1.5 Sistematika Penulisan ...........................................................................................  7 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka ...................................................................................................  9 

2.1.1 Makro Ekonomi........................................................................................  9 

2.1.1.1 Pengertian .....................................................................................  9 

2.1.1.2 Indikator Makro Ekonomi .............................................................  9 

2.1.2 Manajemen Bank ......................................................................................  14 

2.1.2.1 Pengertian .....................................................................................  14 

2.1.2.2 Fungsi Pokok Bank Umum ...........................................................  15 

2.1.2.3 Usaha Bank Umum .......................................................................  17 

2.1.2.4 Bank Syariah .................................................................................  18 

2.1.2.5 Penilaian Bank ..............................................................................  27 

2.1.2.6 Keterkaitan Hubungan Antar Variabel ...........................................  32 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



xi 
 

2.1.3 Penelitian Terdahulu .................................................................................  47 

2.2 Rerangka Penelitian ..............................................................................................  48 

2.3 Pengembangan Hipotesis ......................................................................................  49 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian ...................................................................................................  51 

3.2 Metode Kepustakaan .............................................................................................  51 

3.3 Metode Pengumpulan Data ...................................................................................  51 

3.3.1 Populasi dan Sampel ...................................................................................  52 

3.3.2 Metode Pengambilan Sampel ......................................................................  52 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................................  52 

3.4 Metode Analisis Data ............................................................................................  53 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data .............................................................................  53 

3.4.2 Variabel ......................................................................................................  53 

3.4.3 Teknik Pengujian Hipotesis ........................................................................  57 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................................................  60 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian: Uji Beda .................................................................  60 

4.2.1 Analisis Data dan Statistik Deskriptif ..........................................................  60 

4.2.2 Analisis Tren ..............................................................................................  62 

4.2.3 Uji Hipotesis ...............................................................................................  71 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian: Uji Korelasi ............................................................  72 

4.3.1 Analisis Data dan Deskriptif Statistik ..........................................................  72 

4.3.2 Uji Hipotesis ...............................................................................................  74 

4.4 Implikasi Managerial ............................................................................................  84 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ...........................................................................................................  87 

5.2 Saran  ...................................................................................................................  88 

Daftar Pustaka ............................................................................................................  xiv 

Lampiran  .................................................................................................................xviii 

Daftar Riwayat Hidup Penyusun Skripsi 

 

 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



xii 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ..................................  23 

Tabel 2.2 Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga ....................................  23 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel ............................................................................  54 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Rasio Keuangan BCA dan BMI ....................................  61 

Tabel 4.2 Hasil Uji Independent Sample t-Test ...........................................................  71 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Makroekonomi dan Rasio Keuangan ..............  73 

Tabel 4.4 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap CAR ...........................  75 

Tabel 4.5 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap NPL ............................  77 

Tabel 4.6 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap ROA ...........................  79 

Tabel 4.7 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap BOPO .........................  80 

Tabel 4.8 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap LDR ............................  82 

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Korelasi BCA ...................................................................  85 

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Korelasi BMI ..................................................................  85 

 

 

 

 

 

 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



xiii 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian .................................................................................  49 

Gambar 4.1 Grafik Tren CAR BCA dan BMI 2000-2011 ...........................................  62 

Gambar 4.2 Grafik Tren NPL BCA dan BMI 2000-2011 ............................................  64 

Gambar 4.3 Grafik Tren ROA BCA dan BMI 2000-2011 ...........................................  66 

Gambar 4.4 Grafik Tren BOPO BCA dan BMI 2000-2011 .........................................  68 

Gambar 4.5 Grafik Tren LDR BCA dan BMI 2000-2011 ............................................  69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



xiv 
 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Output SPSS Uji Independent Sample t-Test ..........................................xvii 

Lampiran 2 Output SPSS Uji Pearson Correlation  .................................................  ..xx 

 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Krisis keuangan yang pernah melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 

memberikan dampak sangat buruk pada sektor perbankan. Melemahnya nilai tukar 

rupiah berimbas pada krisis keuangan, krisis politik, keamanan, bahkan krisis moral. 

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan beberapa 

indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 berada pada kondisi yang sangat buruk, 

termasuk rusaknya sendi-sendi terpenting dalam sistem perbankan Indonesia seperti 

kepercayaan, solvabilitas, dan profitabilitas bank. Terpuruknya kondisi tersebut 

disertai lemahnya pengawasan dan penerapan kebijakan kehati-hatian perbankan 

menyebabkan kolapsnya industri perbankan serta dilakukannya sejumlah merger, 

bahkan pemerintah terpaksa melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak 

layak lagi beroperasi, sehingga jumlah bank di Indonesia mengalami penurunan 

(Amir, Anuar, & Ismail, 2009; Dila, 2009; Maharani & Toto, 2007). 

Kelemahan fundamental ekonomi juga menyebabkan tingginya kerentanan yang 

terdapat di sektor keuangan, khususnya perbankan nasional terhadap goncangan-

goncangan yang terjadi di dalam perekonomian (Dahlan, 2005; Umar, 2000).  

Sampai pada pertengahan tahun 1997, kegiatan perbankan secara umum masih 

berkembang dengan kecepatan tinggi. Mobilisasi dana masyarakat meningkat pesat 

dan ekspansi kredit tetap kuat, terutama sektor properti. Namun, ekspansi berlebihan 

juga telah menyebabkan kewajiban perbankan, khususnya bank swasta nasional, 

dalam valuta asing meningkat tajam seperti tercermin pada memburuknya posisi 

devisa neto dan semakin besarnya rekening administratif dalam valuta asing 

perbankan selama tiga tahun terakhir, (1995 sampa dengan 1997). Di sisi lain, kredit 

non-lancar pada beberapa bank nasional cenderung meningkat sementara efisiensi 

usaha memburuk (Umar, 2000). 

Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar secara drastis pada masa krisis 

di samping kondisi perbankan nasional yang rentan, telah mengakibatkan tanggungan 

atas valuta asing meningkat tajam, sehingga beberapa bank mengalami kesulitan 

likuiditas yang sangat besar. Hal ini diperburuk dengan kondisi debitur yang juga 
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mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban valuta asing kepada perbankan, 

sehingga kredit bermasalah semakin meningkat. 

Pengumuman pemerintah untuk melikuidasi beberapa bank mendorong 

masyarakat melakukan penarikan secara besar-besaran (rush). Reaksi kepanikan 

masyarakat terhadap likuidasi bank tersebut menyebabkan tekanan yang berat 

terhadap posisi likuiditas perbankan, terutama bagi hampir seluruh bank umum 

swasta nasional (BUSN). Akibatnya, sebagian besar bank melanggar Giro Wajib 

Minimum (GWM) hingga mengalami saldo negatif demi menanggulangi masalah 

likuiditas tersebut. Di samping itu, keputusan untuk menaikkan suku bunga dalam 

rangka mengurangi rush ternyata menyebabkan suku bunga dana melebihi suku 

bunga pinjaman, sehingga timbul negative spread yang menambah kerugian dan 

membebani modal. 

Di sisi lain, penurunan peringkat (rating) perbankan nasional dari lembaga 

pemeringkat internasional menyebabkan kredibilitas perbankan nasional di luar 

negeri menurun, sehingga terjadi penolakan oleh bank-bank internasional pada 

transaksi valas dan Letter of Credit (L/C). Berbagai perkembangan tersebut tidak 

hanya memperlemah kondisi likuiditas, tetapi juga aspek rentabilitas dan solvabilitas 

yang tercermin dari menurunnya Return on Asset (ROA) dan meningkatnya Non-

Performing Loan (NPL) (Umar, 2000). Kompleksnya permasalahan tersebut pada 

akhirnya telah menimbulkan krisis perbankan nasional.  

Fenomena krisis perbankan merupakan systemic crisis yang menyebabkan 

perbankan nasional collapse. Hal ini membuat pemerintah dan BI membuat 

kebijakan untuk menangani penyehatan perbankan nasional. Dalam rangka 

pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pemerintah melakukan 

beberapa upaya kebijakan pemulihan sebagai berikut (Dahlan, 2005): 

1. Melaksanakan program penjaminan pemerintah dengan menjamin penuh dana 

deposan dan kreditor dari semua bank umum yang berbadan hukum di Indonesia, 

baik bank swasta nasional, bank patungan, maupun bank-bank pemerintah. 

2. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk memperbaiki 

tingkat kesehatan bank. 

3. Melaksanakan program rekapitalisasi perbankan agar dapat memenuhi ketentuan 

permodalan minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan. 
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Dalam melakukan program rekapitalisasi, dengan menggunakan CAR, bank-bank 

dikelompokkan kedalam tiga kategori (Umar, 2000), yaitu: 

1. Bank Kategori A, adalah bank yang memiliki CAR sebesar 4% atau lebih dan 

dinilai mampu hidup mandiri dengan pembinaan BI, dapat terus beroperasi tanpa 

bantuan modal pemerintah. 

2. Bank Kategori B, adalah bank yang memiliki CAR sebesar -25% sampai dengan 

kurang dari 4% dan mendapat kesempatan mengikuti proses rekap. 

3. Bank Kategori C, adalah bank yang memiliki CAR kurang dari -25% dan dinilai 

tidak layak untuk beroperasi sehingga harus ditutup. 

Berdasarkan hasil due diligence, jumlah bank-bank yang masuk kategori A sebanyak 

71 bank, kategori B sebanyak 78 bank, dan kategori C sebanyak 59 bank. Termasuk 

di dalamya bank dengan status pengambilalihan atau Bank Take Over (BTO), Bank 

Beku Operasional (BBO), atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). 

Fenomena yang terjadi adalah ketika sebagian besar indikator perekonomian 

seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar melonjak sangat tajam pada masa krisis 

tersebut, dan mengakibatkan sebagian besar bank khususnya BUSN yang tidak 

dilikuidasi diselamatkan dengan rekapitalisasi, tetapi ada satu BUSN pada masa itu 

yang bersifat bank bagi hasil (sebelum dinamakan bank syariah) justru merupakan 

salah satu bank yang masih dapat menjalankan peranannya tanpa perlu 

direkapitalisasi karena tidak mengalami kerugian yang mengakibatkan modal minus. 

Alasan dipilihnya sampel Bank Central Asia dan Bank Muamalat Indonesia pada 

penelitian ini adalah karena BCA merupakan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) 

dengan aset terbesar diantara BUSN lainnya serta Bank Bagi Hasil yang dimaksud 

adalah Bank Muamalat Indonesia. Di samping itu, penggunaan BCA dan BMI karena 

merupakan objek langsung yang mengalami peristiwa krisis tersebut. Sebagai pionir 

bank syariah di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1991 diharapkan mampu 

merepresentasikan Bank Umum Syariah di Indonesia menurut pengalaman dan 

perjalanannya selama bertahun-tahun dalam segala kondisi. Sebagaimana BMI, 

meskipun BCA bukan pionir bank konvensional, namun tetap mampu 

merepresentasikan karena kesamaan kondisi yang dialami kedua bank. 

Status kedua bank yang merupakan BUSN Devisa, juga menggambarkan bahwa 

BUSN merupakan Bank Umum yang dimiliki oleh pihak swasta nasional bukan 

pemerintahan, dan merupakan bank devisa di mana bank tersebut dapat melakukan 
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transaksi valuta asing ke luar negeri atau yang berhubungan langsung dengan mata 

uang asing secara keseluruhan. Hal tersebut tentu mengindikasikan hubungan secara 

langsung dengan paparan perubahan nilai tukar terhadap operasional bank. 

Dengan melihat strategisnya peran perbankan dalam perekonomian, maka upaya 

memperbaiki dan dan memperkuat sektor keuangan, khususnya perbankan, menjadi 

sangat penting. Sektor perbankan memiliki peranan yang penting dalam proses 

kebangkitan (recovery) perekonomian secara keseluruhan. Di samping peranannya 

dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran nasional dan menjalankan fungsi 

intermediasi, sektor perbankan juga berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan 

moneter (Mustafa & Surya, 2006). 

Untuk itu, diperlukan adanya kondisi dan kinerja perbankan yang baik, sehat, dan 

kondusif agar dapat menjalankan peranannya dengan baik dalam rangka mendukung 

perekonomian secara keseluruhan. Kinerja perbankan sendiri dapat diukur salah 

satunya melalui kinerja keuangan bank dalam industri perbankan. Indikator yang 

sering digunakan adalah rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan 

karena relatif lebih mudah daripada indikator lainnya. 

Beberapa penelitian tentang perbandingan kinerja bank pada industri perbankan 

yang didasarkan pada rasio-rasio dari laporan keuangan perbankan pernah dilakukan 

sebelumnya, antara lain hasil analisa berdasarkan rasio keuangan bank dari CAREL 

(Capital, Asset, Rentability, Earning, Liquidity) dimana CAREL tersebut merupakan 

representatif dari rasio CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR. Dengan 

menggunakan metode statistik independent t-test, terdapat perbedaan kinerja 

keuangan yang signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, 

kecuali rasio ROE yang tidak memiliki perbedaan signifikan (Mustafa & Surya, 

2006). 

Tidak hanya faktor internal bank, kinerja keuangan perbankan pun tidak terlepas 

dari faktor-faktor eksternal. Misalnya, dalam hal pemberian kredit, kinerja pemberian 

kredit akan sangat ditentukan oleh prospek industri yang diberikan kredit selain juga 

faktor-faktor ekonomi makro secara umum seperti laju inflasi dan fluktuasi nilai 

tukar. Pada perspektif lain, faktor pertumbuhan ekonomi pun seringkali 

mempengaruhi kebijakan alokasi kredit perbankan pada sektor-sektor tertentu. 

Dalam hal ini, diperlukan pemantauan berkelanjutan atas indikator-indikator internal 

perbankan, makroekonomi, maupun hal-hal lainnya yang dapat memberikan 
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informasi mengenai permasalahan dalam industri perbankan (Muliaman, Wimboh, & 

Bambang, 2003). 

Operasi dari sebuah sistem keuangan bergantung pada aktivitas ekonomi secara 

keseluruhan, dan lembaga keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh 

perkembangan makro ekonomi tertentu. Analisis empiris terbaru menunjukkan 

bahwa perkembangan makroekonomi tertentu sering mendahului krisis perbankan, 

yang menunjukkan bahwa penilaian stabilitas sistem keuangan perlu 

mempertimbankan gambaran makroekonomi yang luas, terutama faktor yang 

mempengaruhi kerentanan ekonomi untuk pengembalian arus modal dan krisis mata 

uang. Termasuk indikator makroekonomi yang dapat mempengaruhi sistem 

keuangan, diantaranya pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, inflasi, suku 

bunga dan nilai tukar, melonjaknya harga aset dan pinjaman, contagion effects, dan 

faktor lainnya (Evans O., A. M. Leone, M. Gill, P. Hilbers, 2000). 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rauf (2010), dengan 

menggunakan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar sebagai variabel makro ekonomi 

dan CAR, NPL, ROA, ROE, , BOPO, dan LDR sebagai rasio kinerja bank, secara 

umum ditemukan bahwa variabel makro ekonomi mempengaruhi kinerja perbankan 

dan gejolak makro ekonomi menyebabkan pergerakan kinerja perbankan yang 

sensitif. Gejolak makro ekonomi yang terjadi hanya mempengaruhi rasio kinerja 

bank syariah jika dilihat dari ROA dan LDR bank syariah saja, sedangkan gejolak 

makro ekonomi cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kinerja bank 

bila dilihat dari rasio CAR bank syariah, CAR bank konvensional, ROA bank 

konvensional, dan LDR bank konvensional.  

Menindaklanjuti serangkaian penelitian sebelumnya, serta menyimak fenomena 

yang terjadi pada masa krisis perbankan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul  “MENILAI HUBUNGAN KONDISI MAKRO EKONOMI 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK 

SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Bank Central Asia dan Bank Muamalat 

Indonesia)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini diwujudkan dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Central Asia 

dengan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2000-2011? 

2. Apakah terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan Bank Central Asia dan Bank Muamalat Indonesia pada 

periode 2005-2011? 

1.2.2 Pembatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada satu bank umum konvensional dan satu 

bank umum syariah di Indonesia, yakni Bank Central Asia dan Bank 

Muamalat Indonesia. 

Fokus penelitian ini terletak pada kinerja keuangan yang digambarkan 

dengan variabel rasio-rasio keuangan seperti CAR, NPL, ROA, BOPO dan 

LDR. Sedangkan variabel makro ekonomi menggunakan indikator inflasi, 

suku bunga (BI Rate), dan nilai tukar. Indikator-indikator tersebut dipilih 

karena dianggap dapat merepresentasikan sampel yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Aspek diluar indikator tersebut diabaikan untuk mengurangi 

mismatch dan agar penelitian lebih terarah. 

Penelitian ini juga ditegaskan terutama pada periode 2000 hingga tahun 

2011 untuk menguji perbedaan kinerja keuangan kedua bank. Serta periode 

2005 kuartal ketiga hingga 2011 kuartal keempat untuk menguji hubungan 

antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan bank, mengingat 

variabel suku bunga yang digunakan adalah BI Rate yang baru 

diimplementasikan pada tahun 2005. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat perbedaan kinerja keuangan Bank Central Asia dengan Bank 

Muamalat Indonesia pada periode 2000-2011. 
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2. Untuk melihat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja 

keuangan Bank Central Asia dan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2005-

2011. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis, penelitian ini meningkatkan pemahaman baik teori maupun praktek dan 

mengembangkan kemampuan analisa peneliti sebagai calon sarjana strata satu 

STIE Indonesia Banking School. 

2. Civitas Akademika, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi 

bagi mahasiswa atau lainnya dalam melakukan penelitian sejenis. 

3. Regulator dan Manajemen, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran bagi 

pihak regulator seperti Bank Indonesia dan pemerintah, juga bagi manajemen 

bank yang bersangkutan dalam menilai kedua sistem perbankan maupun sebagai 

landasan pemikiran untuk mendukung perkembangan peranan perbankan dalam 

perekonomian negara. 

4. Investor dan Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi investor dan masyarakat dalam mengambil keputusan bagi kepentingan 

masing-masing, terkait pemilihan bank sebagai lembaga investasi dengan sistem 

yang lebih baik dan lebih stabil dalam setiap kondisi. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan proposal ini terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang dan permasalahan yang mendasari 

penelitian, rincian rumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat penelitian bagi pihak-pihak terkait, serta sistematika penulisan 

yang terdapat dalam skripsi ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang literatur dan referensi yang terkait dengan 

penelitian, yakni penjabaran teori-teori mengenai makro ekonomi dan gejolaknya, 
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perbankan, kinerja keuangan, dan hubungan antara indikator-indikator makro 

ekonomi terhadap kinerja keuangan perbankan. 

 Bab ini juga menyertakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya sebagai bahan referensi yang terkait dengan penelitian ini, serta 

meringkas alur penelitian dalam bentuk kerangka penelitian dan hipotesis yang 

menjadi landasan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian meliputi ruang lingkup dan objek 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, detail variabel penelitian dan pengukurannya, serta teknik 

yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Bab ini menyajikan hasil analisa terhadap objek penelitian yang merupakan 

output olahan data rasio keuangan. Per subbab menyajikan hasil analisa tren, analisa 

deskripsi data, analisa uji beda, dan analisa uji korelasi bivariat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan atas hasil 

temuan penelitian dan saran kepada pihak-pihak yang terkait perbankan, manajerial, 

masyarakat umum, dan peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pusataka 

2.1.1 Makro Ekonomi 

2.1.1.1 Pengertian 

Secara sederhana, ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari 

cara menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi 

kebutuhan umat manusia yang tidak terbatas. (Bramantyo, 2006). 

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu mikro ekonomi 

dan makro ekonomi. Mikro ekonomi adalah ilmu yang mempelajari 

penggunaan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan keputusan dibuat 

oleh individu. Individu yang dimaksud adalah bagaimana berbagai 

rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan berinteraksi di 

pasar. (Mankiw, 2006; Bramantyo, 2006). 

Sedangkan makro ekonomi adalah ilmu yang mempelajari 

perekonomian sebagai suatu kesatuan, yakni penggunaan sumber 

daya atau faktor produksi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan 

yang tidak terbatas secara agregat. Pengertian agregat mengacu 

kepada negara. Dengan demikian, makro ekonomi berkaitan dengan 

kinerja secara agregat ekonomi suatu negara (Bramantyo, 2006). 

Makro ekonomi juga mengkaji fenomena-fenomena dalam 

perekonomian secara luas dan menyeluruh, termasuk pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan pendapatan, perubahan harga atau  inflasi, dan 

tingkat pengangguran (Mankiw, 2006). 

 

2.1.1.2 Indikator Makro Ekonomi 

Sebagaimana makro ekonomi berkaitan dengan perekonomian 

suatu negara, maka ada beberapa indikator yang sering digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara mengelola 

perekonomiannya secara makro. Indikator atau ukuran tersebut 

berupa perubahan struktur usaha, pertumbuhan ekonomi (PDB), 
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pengangguran, stabilitas harga (inflasi), suku bunga, nilai tukar, 

hubungan investasi, indikator sektor pajak pemerintah, distribusi 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.  

Membahas lebih lanjut mengenai indikator makro ekonomi yang 

digunakan sebagai variabel makro ekonomi dalam penelitian ini, 

berikut penjelasannya: 

 

 Stabilitas Harga 

Kestabilan harga juga merupakan ukuran keberhasilan ekonomi 

makro suatu negara yang ditunjukkan dengan laju inflasi. Semakin 

tinggi inflasi, semakin tinggi kenaikan harga. Tingkat laju inflasi di 

Indonesia khususnya diukur oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan 

Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Dalam perekonomian, harga-harga cenderung naik sepanjang 

waktu. Peningkatan dalam seluruh tingkat harga ini disebut inflasi 

(Mankiw, 2006). Sedangkan, inflasi didefinisikan sebagai 

kecenderungan kenaikan harga secara umum. Kecenderungan yang 

dimaksudkan di sini adalah bahwa kenaikan tersebut bukan terjadi 

sesaat seperti pada waktu lebaran, natal, tahun baru, dan musim 

liburan lainnya. Inflasi juga berkaitan dengan kenaikan harga secara 

umum. Artinya, kenaikan harga satu jenis barang saja tidak 

dikategorikan sebagai inflasi. Idealnya, inflasi dihitung berdasarkan 

semua barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi karena 

masalah kepraktisan, perhitungan inflasi didasarkan atas sekelompok 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, 

menggunakan 45 kota sebagai lokasi pemilihan. Pemilihan produk 

dan kota diharapkan bisa menggambarkan kenaikan harga 

keseluruhan produk yang ditransaksikan di Indonesia (Bramantyo, 

2006).  

Dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah situasi di mana tingkat 

harga naik secara keseluruhan. Kenaikan inflasi berarti terjadinya 

kenaikan harga keseluruhan, yang menyebabkan daya beli masyarakat 

menurun dan akhirnya timbul kemiskinan. Inflasi dapat timbul dari 
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kenaikan tingkat harga dan jumlah uang beredar di masyarakat. 

Namun dalam penelitian ini, lebih difokuskan kepada inflasi akibat 

kenaikan harga yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen. 

Metode penghitungan inflasi dapat dilakukan dengan cara 

(Mankiw, 2006): 

a. Consumer Price Index (CPI) atau Indeks Harga Konsumen 

(IHK), yakni suatu ukuran atas keseluruhan pembelian barang 

dan jasa oleh rata-rata konsumen. Ukuran mengenai tingkat harga 

yang paling banyak digunakan adalah IHK. IHK dihitung dengan 

5 langkah: 

1. Menentukan isi keranjang. Maksudnya adalah menentukan 

harga-harga bagi komoditas yang penting untuk dikonsumsi 

oleh rata-rata konsumen, setelah itu dibobot berdasarkan 

komoditas yang paling penting. 

2. Menentukan harga-harganya. Maksudnya menetapkan harga 

setiap masing-masing barang dan jasa dalam keranjang untuk 

sepanjang waktu. 

3. Menghitung harga seluruh isi keranjang. Menggunakan data 

harga-harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi 

keranjang barang dan jasa dari waktu ke waktu dengan 

mengkalikan harga tersebut terhahadap kuantitas barang dan 

jasa yang dikonsumsi. 

4. Menetapkan tahun dasar dan menghitung indeksnya. 

Menetapkan suatu tahun sebagai tahun pokok yang 

digunakan sebagai patokan untuk tahun-tahun lainnya. Untuk 

menghitung indeks, harga sekeranjang barang dan jasa dalam 

setiap tahun dibagi dengan harga keseluruhan isi keranjang 

pada tahun pokok, kemudian dikalikan 100. Hasil yang 

diperoleh adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). 

5. Menghitung laju inflasinya. Laju inflasi adalah perubahan 

persentase dalam indeks harga dan jangka waktu yang 

sebelumnya. Artinya, laju inflasi dari dua tahun yang 

berurutan dapat dihitung sebagai berikut: 
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Inflasit = 	
	

	x	100 

Di mana: Inflasit = Laju Inflasi Tahun Kedua 

  IHKt = IHK Tahun Kedua 

  IHKt-1 = IHK Tahun Pertama 

 

b. Wholesale Price Index atau Indeks Harga Perdagangan Besar. 

Penghitungan inflasi dengan metode ini menggunakan Indeks 

Harga Perdagangan Besar (IHPB) dengan rumus sebagai berikut: 

Inflasit = 	
	

	x	100 

Di mana: Inflasit = Laju Inflasi Tahun Kedua 

  IHPBt = IHPB Tahun Kedua 

  IHPBt-1 = IHPB Tahun Pertama 

c. Indeks Harga Implisit, yakni GDP Deflator atau PDB Deflator.  

Perhitungan inflasi dengan metode ini diperoleh dari rumus 

berikut: 

deflator PDB = 	
	

	x	100 

 

Terdapat perbedaan untuk menghitung inflasi dengan Deflator 

PDB dengan IHK. Pertama, deflator PDB mencerminkan harga 

seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, yakni harga 

keseluruhan termasuk produsen, konsumen, pemerintah, dan 

perusahaan tetapi hanya di negara yang bersangkutan saja. Sedangkan 

IHK mencerminkan harga seluruh barang dan jasa yang dibeli oleh 

konsumen. Hanya harga konsumen, tetapi oleh semua konsumen yang 

masuk ke keranjang tanpa peduli ada di negara manapun. Kedua, IHK 

membandingkan harga pada sekeranjang barang dan jasa yang tetap 

terhadap harga sekeranjang barang dan jasa pada tahun pokok. 

Sebaliknya, deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa 

yang diproduksi saat ini terhadap harga barang dan jasa pada tahun 

pokok. 
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 Suku Bunga 

Suku bunga merupakan faktor yang penting dalam perekonomian 

suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap “kesehatan” suatu 

perekonomian. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keinginan 

konsumen untuk membelanjakan ataupun menabungkan uangnya 

tetapi juga mempengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan. 

Oleh karena itu tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang sangat 

luas, tidak hanya pada sektor moneter, melainkan juga pada sektor 

riil, sektor ketenagakerjaan, bahkan sektor internasional (Neny dan 

Richard, 2002). 

Secara teori, Mankiw (2006) memaparkan bahwa suku bunga atau 

tingkat bunga adalah harga pasar yang mentransfer sumber daya masa 

lalu dan masa depan; atau sebagai hasil tabungan dan biaya 

peminjaman. Suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Tingkat Bunga Nominal, adalah hasil tabungan dan biaya 

peminjaman tanpa penyesuaian terhadap inflasi. 

b. Tingkat Bunga Riil, adalah pengembalian terhadap tabungan dan 

biaya peminjaman setelah disesuaikan dengan inflasi. 

Di Indonesia, tingkat suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh 

bank sentral adalah BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan 

yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Bank 

Indonesia,2012). 

 

 Nilai Tukar 

 Sebagai penganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia tentu 

mempertimbangkan nilai tukar dalam melakukan transaksi 

internasional. Perbankan selaku lembaga perantara pun turut andil 

dalam transaksi internasional ini, terutama terkait lalu lintas 

pembayaran. Menurut Bohachova (2008), pengaruh teoritis fluktuasi 

nilai tukar terhadap resiko bank tergantung pada pengaruh antara 
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pergerakan mata uang dan paparan devisa bank, selain itu, 

memburuknya terms of trade dapat mengganggu sistem perbankan. 

Menurut Mankiw (2006), Nilai tukar atau kurs (exchange rate) 

antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk 

kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Para ekonom 

membedakan kurs menjadi dua, yaitu: 

a. Kurs Nominal (nominal exchange rate), adalah harga relatif dari 

mata uang dua negara. sedangakan 

b. Kurs Riil (real exchange rate), adalah harga relatif dari barang-

barang di antara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat di mana 

kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara 

untuk barang-barang di negara lain. Kurs riil kadang disebut juga 

terms of trade. 

Hubungan inflasi dan kurs nominal dinyatakan sebagai berikut 

(Mankiw, 2006): 

“Jika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang relatif tinggi 

terhadap Amerika Serikat, satu dolar akan membeli jumlah mata 

uang asing yang semakin lama semakin banyak sepanjang waktu. 

Jika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah 

terhadap Amerika Serikat, satu dolar akan membeli jumlah mata 

uang asing yangsemakin lama semakin sedikit sepanjang waktu.” 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi dari 

inflasi yang tinggi adalah mata uang mengalami depresiasi. 

 

2.1.2 Manajemen Bank 

2.1.2.1 Pengertian 

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 

adalah: 

(1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
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dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

(2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

(3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

Sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Serta 

penegasan bahwa usaha pelayanan jasa lalu lintas pembayaran hanya 

dilakukan oleh bank umum, bukan bank perkreditan rakyat. 

2.1.2.2 Fungsi Pokok Bank Umum 

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan 

jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit 

defisit. Bank melaksanakan beberapa fungsi dasar (Dahlan, 1993). 

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut (Dahlan, 2005): 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 

dalam kegiatan ekonomi 

b. Menciptakan uang 

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat 

d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain 

Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa secara umum fungsi 

utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan 

atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat 

berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of 

services (Sigit & Totok, 2006). Berikut penjelasannya: 
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a. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan 

(trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila 

dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa 

uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan 

dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat 

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari 

bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau 

menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila 

dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa 

debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan 

mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai 

kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor 

mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman peserta 

kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

b. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan 

sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu 

berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan 

dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja 

dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan 

penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan 

perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, 

kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, 

mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-serta kegiatan 

konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. 

Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain 

adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 

c. Agent of Services 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa 
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perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini 

erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara 

umum, antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan 

barang berharga, pembarian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan. 

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam 

perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai 

lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution). 

Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank merupakan lembaga 

intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali ke masyarakat, dan dengan aktivitas tersebut 

pada akhirny dapat menunjang perekonomian suatu negara. 

 

2.1.2.3 Usaha Bank Umum 

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, kegiatan usaha yang 

dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat 

b. Memberikan kredit 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang 

d. Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas resiko sendiri 

maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya 

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabahnya 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan 

surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, 

atau sarana lainnya 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 
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i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak (custodian) 

j. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah 

lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa 

efek 

k. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian 

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap bank, 

dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 

secepatnya 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit, dan 

kegiatan wali amanat (trustee) 

m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

n. Melakukan kegiatan lain, misalnya: kegiatan dalam valuta asing, 

melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di 

bidang keuangan 

o. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang 

 

2.1.2.4 Bank Syariah 

 Dasar Hukum 

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah Bab I pasal 1, yang dimaksud dengan: 

(1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. 

(2) Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri 

atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. 

(3) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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Dalam hal ini Bank Indonesia juga menentukan pokok-pokok 

yang memuat antara lain: 

a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip 

syariah; 

b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; 

c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan 

kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah 

Secara umum dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 

tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip 

syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang. 

Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional 

dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

melalui pembukaan unit usaha syariah. 

Bank umum yang sejak awal kegiatannya berdasarkan prinsip 

syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional. Bank Perkreditan Rakyat yang sejak awal melakukan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Demikian juga Bank 

Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan 

prinsip syariah (Sigit & Totok, 2006). 

 

 Pengertian 

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik 

simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi: 

a. Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, 

memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau 

sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu 

periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan 

pertahun. 
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b. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya 

memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah 

yaitu jual beli dan bagi hasil. 

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah 

adalah hukum Islam yang berasal dari Al Qur’an dan Al Hadist. 

Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan 

larangan dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. 

Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat 

diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank 

berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada 

dasaranya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan 

prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan 

imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. 

Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun 

disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan 

hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang 

berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank 

konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah 

persentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan 

pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga 

adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap 

masyarakat dan pemasaran, adanya bank berdasarkan prinsip syariah 

merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar 

perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. 

Bank syariah telah lama berkembang di luar negeri, seperti antara 

lain di negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, 

Turki, Bangladesh, Malaysia dan Swiss. Al Baraka merupakan salah 

satu bank syariah yang telah berkembang lama dan mempunyai 

kegiatan di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, keberadaan bank 

syariah dirintis sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. 
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Peta penyebaran bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia 

dewasa ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama Jakarta, 

Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Perkembangan bank syariah 

justru tidak terfokus di daerah potensial, yaitu masyarakat muslim di 

Banda Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Pola pemilihan lokasi 

pendirian bank syariah saat ini terlihat masih berpegang pada pola 

pendirian bank konvensional, yaitu daerah pertumbuhan ekonomi dan 

sentra perdagangan seperti Jabodetabek dan Bandung (M. Syafi’i, 

2001; Sigit & Totok, 2006). 

 

 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang 

melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank 

syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis 

atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara 

bank syariah dengan bank konvensional, antara lain (M. Syafi’i, 

2001; Sigit & Totok, 2006): 

a. Perbedaan Falsafah. Perbedaan pokok antara bank konvensional 

dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang 

dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam 

seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru 

kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan sangat 

mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank 

syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem 

yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang 

dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis 

transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan 

tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana 

berarti sistem bunga berbunga atau compound interest yang dalam 

semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban 

salah satu pihak seperti efek bola salju. 
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b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah. Dalam sistem bank syariah 

dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. 

Cara titipan atau investasi berbeda dengan deposito pada bank 

konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan 

uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah 

membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. 

Akibatnya, dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang 

tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu 

investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan 

fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan 

penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, 

dana nasabah yang terkumpul degan cara titipan atau investasi 

tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi 

perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan 

dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke berbagai usaha 

itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha 

semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang 

dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya 

kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan 

bank kepada nasabahnya.  

c. Kewajiban Mengelolan Zakat. Bank syariah diwajibkan 

menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, 

menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. 

Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank 

syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, 

sedekah). 

d. Struktur Organisasi. Di dalam struktur organisasi suatu bank 

syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS 

bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada 

masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat 

memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan 
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menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada 

lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan 

Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi. 

Secara ringkas perbedaan bank syariah dengan bank konvensional 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 Bank Syariah Bank Konvensional 
1 Berinvestasi pada usaha yang 

halal 
Bebas nilai 

2 Atas dasar bagi hasil, margin 
keuntungan dan fee 

Sistem bunga 

3 Besaran bagi hasil berubah-ubah 
tergantung kinerja usaha 

Besarannya tetap 

4 Profit dan falah oriented Profit oriented 
5 Pola hubungan kemitraan Hubungan debitur-kreditur 
6 Ada Dewan Pengawas Syariah Tidak ada lembaga sejenis 

Sumber: Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, (2006), Bank dan 

Lembaga Keuangan Edisi 2. 

 

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sering menjadi bahan 

pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan sistem bunga dalam 

perbankan konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut 

membandingkan sistem bagi hasil dan sistem bunga: 

Tabel 2.2 Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga 

 Sistem Bagi Hasil Sistem Bunga 
1 Penentuan besarnya resiko 

bagi hasil dibuat pada waktu 
akad dengan berpedoman 
pada kemungkinan untung 
dan rugi 

Penentuan suku bunga dibuat 
pada waktu akad dengan 
pedoman harus selalu untung 
untuk pihak bank 

2 Besarnya resiko (nisbah) bagi 
hasil berdasarkan pada 
jumlah keuntungan yang 
diperoleh 

Besarnya persentase 
berdasarkan pada jumlah uang 
(modal) yang dipinjamkan  

3 Tergantung kepada kinerja 
usaha. Jumlah pembagian 
bagi hasil meningkat sesuai 
dengan peningkatan jumlah 
pendapatan. 

Tidak tergantung pada kinerja 
usaha. Jumlah pembayaran 
bunga tidak meningkat 
meskipun jumlah keuntungan 
berlipat ganda saat ekonomi 
sedang baik 

4 Tidak ada agama yang Ekstensi bunga diragukan 
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meragukan keabsahan bagi 
hasil 

kehalalannya oleh semua 
agama termasuk agama Islam 

5 Bagi hasil tergantung kepada 
keuntungan proyek yang 
dijalankan. Jika proyek itu 
tidak mendapatkan 
keuntungan maka kerugian 
akan ditanggung bersama 
oleh kedua belah pihak 

Pembayaran bunga tetap seperti 
yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan proyek yang 
dijalankan oleh pihak nasabah 
untung atau rugi 

Sumber: Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, (2006), Bank dan 

Lembaga Keuangan Edisi 2 

 Dewan Pengawas 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 

No. 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR/ Tanggal 12 

Mei 1999 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan 

bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi, di samping itu 

bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di 

kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang 

bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan 

ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah 

Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah 

berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip 

syariah. Dalam melakukan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah 

wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. 

 

 Prinsip dan Kegiatan Usaha Bank Syariah 

a. Prinsip Syariah 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Bab I Pasal 1, Prinsip Syariah adalah prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. 
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Dalam Bab II Pasal 2 dikemukakan bahwa Perbankan 

Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 

Sedangkan dalam Bab IV Pasal 24 diterangkan mengenai 

Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan jual 

beli saham secara langsung di pasar modal; melakukan penyertaan 

modal, kecuali dimaksud dalam Pasal 20; melakukan kegiatan 

perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi 

syariah. 

Bank syariah termasuk kantor cabang, atau kantor dibawah 

kantor cabank bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan 

secara konvensional dan juga tidak diperkenankan untuk 

mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional (Sigit & 

Totok, 2006). 

b. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Bab IV Pasal 19, kegiatan usaha bank umum 

syariah adalah: 

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad 

mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, 

Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
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5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad 

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau 

tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah 

dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi 

nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad 

ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau 

hawalah; 

10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang 

diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan penghitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak 

ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 

12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; 

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 

14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; 

15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad 

wakalah; 

16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi 

berdasarkan Prinsip Syariah; dan 
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17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 

perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2.1.2.5 Penilaian Bank 

Salah satu ciri khas bank adalah merpakan lembaga yang highly 

regulated, karena suatu bank menjalankan kegiatannya berdasarkan 

kepercayaan melalui produk-produk intangible yang berupa jasa, dan 

asetnya berbasis keuangan. Oleh karena itu,  perlu diadakan penilaian 

dan pengawasan perbankan khususnya terkait tingkat kesehatan bank 

dalam rangka menjaga operasional bank sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

Sebelum diberlakukan sistem penilaian dan pengawasan tingkat 

kesehatan bank menggunakan RBBR (Risk Based Bank Rating), 

penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menggunakan 

CAMELS (Capital, Asset quality, Management, Earning, Liability, 

Sensitivity to market risk). Melalui rasio-rasio keuangan CAMELS, 

suatu bank dapat dikategorikan termasuk bank yang sehat atau tidak 

sehat. Di sisi lain, dengan digunakannya rasio-rasio keuangan bank, 

maka metode CAMELS dapat juga digunakan sebagai penilaian 

terhadap performa atau kinerja bank.  

Sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank, bahwa dalam rangka 

menciptakan disiplin pasar perlu diupayakan peningkatan mengenai 

transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk memudahkan 

penilaian diantara sesama peserta pasar melalui publikasi laporan 

keuangan kepada masyarakat luas, maka bank wajib menyususn dan 

menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagai 

berikut: 

a. Laporan Tahunan 

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 
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d. Laporan Keuangan Konsolidasi 

Selain laporan keuangan, secara triwulanan bank diwajibkan juga 

melaporkan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank 

dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan laporan 

mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang 

dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada 

dalam satu kelompok usaha dengan bank. Sedangkan untuk Bank 

Umum Syariah, diwajibkan juga menyampaikan informasi distribusi 

bagi hasil tiap triwulan serta untuk posisi Juni dan Desember 

mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana qardh 

maupun laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan 

shodaqoh (ZIS), serta laporan perubahan dana investasi terikat (jika 

ada) (Booklet Perbankan Indonesia, 2011). 

Dari laporan keuangan yang dipublikasikan tersebutlah pihak-

pihak yang berkepentingan dapat melakukan analisis termasuk 

analisis terhadap kinerja bank dan tingkat kesehatan bank. Khusus 

pada penelitian ini, penilaian bank dilakukan dengan penilaian 

terhadap rasio keuangan pembentuk faktor CAREL (Mustafa, 2006) 

sebagai berikut (Z. Dunil, 2004; Dahlan, 2005; Rauf, 2010): 

1. Capital (Permodalan) 

Yaitu persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi 

oleh bank dengan memperhitungkan resiko kredit, resiko 

operasional, dan resiko pasar. Hal ini dilakukan dalam rangka 

antisipasi terhadap meningkatnya resiko bank akibat 

kompleksitas kegiatan usaha bank agar dapat menanggung 

kemungkinan kerugian yang timbul. 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

permodalan salah satunya dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan rumus berikut: 

CAR = 
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Penghitungan CAR didasarkan pada prinsip bahwa setiap 

penanaman dana bank yang mengandung risiko harus disediakan 

jumlah modal sebesar persentase tertentu (risk margin) terhadap 

jumlah penanamannya, sehingga risk margin tersebut harus 

dihitung terhadap semua aset yang mengandung risiko secara 

tertimbang, yang disebut sebagai ATMR (Aset Tertimbang 

Menurut Risiko). Bank Indonesia memakai istilah KPMM 

(Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). Kemudian, BI 

memberi pengertian mengenai Modal, apa saja yang 

diperhitungkan sebagai Modal dan pengertian ATMR, apa saja 

yang diperhitungkan sebagai ATMR, serta penghitungan bobot 

resikonya. Bank Indonesiaselaku otoritas moneter menetapkan 

KPMM sebesar 8% dari ATMR bagi bank di Indonesia. 

 

2. Asset quality (Kualitas Aset) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen aset. Indikator yang digunakan sebagai 

pendukung salah satunya adalah rasio Non Performing Loan 

yang dihitung dengan rumus berikut: 

NPL = 	
	

 

Dalam Bank Umum Syariah, NPL dikenal dengan nama 

NPF yakni Non Performing Financing, karena dalam 

aktivitasnya, BUS melakukan pembiayaan. NPL adalah kredit 

yang masuk dalam golongan 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), 

dan 5 (Macet) dari 5 kolektibilitas kredit sesuai dengan 

penggolongan kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (Lancar, 

Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan 

Macet). Sesuai dengan SK DIR BI No. 31/147/KEP/DIR, 1998 di 

mana sebuah kredit harus dikategorikan berdasarkan 3 aspek, 

yaitu prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan 

membayar nasabah. Ketiga aspek tersebutlah yang dijadikan 
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landasan untuk menentukan apakah kredit tersebut dinyatakan 

lancar, kurang lancar, bahkan macet. 

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang 

menyalurkan kredit ke masyarakat. Terkait secara langsung 

dengan fungsinya, pertimbangan inilah yang membuat rasio NPL 

digunakan sebagai salah satu variabel pengukuran baik atau 

buruknya kinerja suatu bank. NPL digunakan untuk mengetahui 

berapa proporsi total kredit bermasalah yang dimiliki suatu bank 

untuk tiap satuan rupiah total kredit yang diberikannya. 

 

3. Rentability (Rentabilitas) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

Return On Asset (ROA) = 	 	
	 	

 

Di mana laba sebelum pajak disetahunkan, dan rata-rata total aset 

yag dimaksud adalah rata-rata total aset bulanan dalam satu 

tahun. 

Bank sebagai lembaga keuangan juga termasuk lembaga yang 

berorientasi profit, bagaimananpun kegiatannya, apapun visi dan 

misinya, baik konvensional maupun syariah. Sehingga ROA 

yang mencerminkan seberapa besar laba yang dapat dihasilkan 

dalam setiap satuan rupiah aktiva yang dimiliki oleh bank, 

merupakan salah satu variabel pengukuran kinerja yang tentu 

tidak dapat diabaikan.  

 

4. Eficiency (Efisiensi) 

Selain sebagai rasio rentabilitas, rasio Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga mencerminkan 

efisiensi bank dalam mengelola setiap aktivitas operasional yang 

dijalankan, melalui penghitungan sebagai berikut: 

BOPO = 	
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Rasio ini melihat seberapa besar jumlah beban operasional 

yang harus ditanggung oleh perusahaan atas tiap satuan rupiah 

pendapatan operasional yang mampu dihasilkan bank. 

Karena BOPO merupakan ukuran efisiensi operasional suatu 

bank, maka semakin kecil persentasenya semakin efisien 

operasional bank yang bersangkutan. Sebaliknya, BOPO yang 

melebihi 100% menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan 

merugi secara operasional karena biaya lebih tinggi daripada 

pendapatan. 

Secara umum, pendapatan operasional terdiri dari pendapatan 

bunga, pendapatan provisi, komisi, fee, pendapatan transaksi 

valas, pendapatan kenaikan surat berharga, dan pendapatan 

operasional lainnya. Sedangkan beban operasional terdiri dari 

beban bunga, beban provisi dan komisi, beban penghapusan 

aktiva produktif, beban estimasi kerugian komitmen dan 

kontinjensi, dan beban operasional lainnya. 

 

5. Liquidity (Likuiditas) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

likuiditas salah satunya dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen sebagai berikut: 

Loan to Deposit Ratio (LDR) = 	
	 	

 

Atau dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di mana 

kredit yang digunakan dalam perhitungan diganti dengan 

pembiyaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Sementara 

Dana Pihak Ketiga yang dimaksud merupakan dana yang 

dihimpun dari pihak ketiga, hanya mencakup giro, tabungan, dan 

deposito. 

Rasio ini penting digunakan karena merupakan rasio 

pengukur persentase total kredit yang diberikan oleh perbankan 

dengan perbandingan dana pihak ketiga yang dimiliki bank. 

Dengan kata lain, seberapa besar kredit yang disalurkan suatu 
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bank dibiayai oleh tiap satuan rupiah dana pihak ketiga yang 

berhasil dihimpun, sehingga mensyaratkan tingginya tingkat 

likuiditas bank. Selain itu dapat juga difokuskan untuk menilai 

seberapa jauh  fungsi intermediasi bank, atau seberapa jauh dana 

yang dikumpulkan itu disalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit. 

 

2.1.2.6 Keterkaitan Hubungan Antar Variabel 

Teori manajemen keuangan menyediakan banyak variasi indeks 

untuk mengukur kinerja suatu bank, salah satu diantaranya adalah 

rasio keuangan. Berdasarkan beberapa literatur yang ada, penggunaan 

rasio keuangan merupakan cara yang paling umum, mudah dan 

banyak digunakan dalam pengukuran kinerja bank. Bank Indonesia 

misalnya, menggunakan rasio keuangan untuk membantu 

mengevaluasi kinerja suatu bank (Mustafa & Surya, 2006). 

1. Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan 

Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian yang 

menguji perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Salah 

satunya dilakukan oleh Mustafa dan Surya (2006), dan diperoleh 

hasil bahwa bank syariah diwakili oleh Bank Muamalat 

cenderung lebih unggul pada dua rasio yaitu NPL dan LDR, 

sedangkan rasio CAR, ROA, ROE, dan BOPO cenderung 

ketinggalan dibanding bank umum konvensional. Secara 

keseluruhan, Independent t-test menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank 

konvensional. 

Samad dan Hasan (2000) melengkapi penelitian Sabi 

(1996) melakukan penelitian dengan menggunakan metode inter-

bank untuk membandingkan Bank Islam Malaysia Berhad 

(BIMB) dengan 8 bank konvensional di Malaysia selama periode 

1984-1997. Diperoleh hasil bahwa BIMB mempunyai likuiditas 
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relatif lebih baik dan resiko kecil dibandingkan 8 bank 

konvensional (Ema, 2007). 

2. Hubungan Variabel Makro Ekonomi Dengan Kinerja 

Keuangan Bank Konvensional Dan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah 

Keterkaitan hubungan antar variabel makroekonomi 

dengan kinerja keuangan perbankan secara empiris dijelaskan 

oleh penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Diantaranya, dijelaskan bahwa hal yang berguna untuk 

menganalisa faktor makroekonomi dalam kesehatan bank adalah 

dengan melihat pada resiko utama bank, seperti resiko pasar, 

resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko default atau resiko 

kredit, dan resiko likuiditas. Keseluruhan resiko, paling tidak 

secara parsial, terpengaruh oleh perkembangan dan kebijakan 

makro ekonomi (Arpa M., I. Giulini, A. Ittner, and F. Pauer, 

2001). 

Kondisi perekonomian dapat mempengaruhi aktifitas 

perbankan. Salah satu indikator perekonomian adalah inflasi. 

Menurut Dornbusch dan Fischer (1997), dampak dari inflasi 

diantaranya menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, 

meningkatkan kecenderungan untuk belanja, melemahkan 

semangat untuk menabung, pengerukan tabungan dan 

penumpukan uang, permainan harga diatas standar kemampuan, 

penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, distribusi 

barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi. 

Soeratno (2002) menyatakan harga yang stabil mampu 

memberikan jaminan kepada investor untuk menanamkan 

modalnya, baik dalam bentuk saham maupun investasi di Bank. 

Tingkat inflasi mempengaruhi kebijakan bank dalam mengelola 

kredit secara lebih berhati-hati, namun kebijakan kredit yang ketat 

akan menyebabkan aktifitas pendanaan kurang dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 
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Berdasarkan pada penelitian Haryati (2009) dengan sampel 

bank nasional dan bank asing dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit pada bank nasional dan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap bank asing. Berdasarkan hasil penelitian oleh 

Haas dan Lelyveld (2006) tingkat inflasi memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap intermediasi bank. Sedangkan pada 

penelitian Haas dan Lelyveld (2003) inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank nasional di wilayah 

Eropa Tengah dan Eropa Timur. Terjadi beda hasil penelitian 

yang tidak konsisten antara penelitian yang dilakukan oleh 

Haryati, dkk. (2009) (Jen Kharisa, 2011). 

Hasil temuan diperoleh konsisten dengan temuan 

sebelumnya bahwa tingkat inflasi adalah positif dan signifikan 

secara statistik dengan tingkat kepercayaan 99% adalah penelitian 

yang dilakukan pleh Gunsel (2008). Hal ini membuktikan bahwa 

lingkungan dengan tingkat inflasi yang tinggi membuat perbankan 

di North Cyprus sulit untuk mengevaluasi risiko kredit perusahaan 

dan mengakibatkan penurunan kualitas peminjam. Selain itu, 

temuan bahwa tingkat suku bunga riil berpengaruh secara positif 

signifikan terkait probabilitas kegagalan bank, yang berarti 

peningkatan tingkat bunga riil di masa lalu meningkatkan peluang 

kegagalan bank di North Cyprus. Ini mungkin karena fakta bahwa 

peningkatan suku bunga secara tiba-tiba membuat perusahaan 

atau rumah tangga sulit membayar pinjaman yang sudah ada. 

Sebagai hasilnya, hal ini menyebabkan peningkatan NPL bank 

yang meningkatkan kemungkinan bank bermasalah dan insolvensi 

(Gunsel, 2008). 

Peningkatan tingkat inflasi menurunkan tingkat 

pengembalian riil atas aset bank dan oleh karena itu menyebabkan 

pendistribusian kredit. Konsekuensinya, negara dengan inflasi 

yang tinggi akan memiliki intermediasi keuangan yang kurang 

(Boyd et al. 2000). Sementara itu, terdapat bukti bahwa tingkat 
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inflasi yang lebih tinggi membawa pada penurunan jumlah aset 

bank begitu juga dengan risiko kredit, inflasi yang lebih tinggi 

dapat berdampak negatif pada pendapatan dari debitur yang ada 

sehingga merusak kualitas kredit yang telah diperpanjang. Jika 

efek pendistribusian kredit terbukti lebih kuat, tingkat inflasi yang 

lebih tinggi dapat mengakibatkan bank mengambil risiko yang 

lebih sedikit pada neraca. 

Di sisi lain, tidak hanya inflasi tinggi, tetapi juga disinflasi 

dapat merugikan sektor keuangan dan meningkatkan risiko 

perbankan. Disinflasi cepat dari lingkungan yang sebelumnya 

berinflasi tinggi akan menghasilkan tingkat suku bunga tinggi 

yang akan mendesak pengaruh kontraksi ekonomi dan 

meningkatkan risiko kredit, baik dari menyusutnya pendapatan 

peminjam dan meningkatnya insentif sejenis seiring 

meningkatnya tingkat suku bunga nominal (Mishkin 1996). 

Risiko suku bunga terasosiasi dengan perubahan risiko 

suku bunga pasar merupakan sumber resiko pasar bagi perbankan. 

Di samping itu, meningkatnya suku bunga pasar, yang memiliki 

efek langsung, merupakan peningkatan pendapatan bank atas 

bunga pinjaman, juga dapat menjaga bahaya kenaikan resiko 

kredit. Dalam teori asimetri informasi, suku bunga yang lebih 

tinggi cenderung memperburuk masalah adverse selection yaitu 

dalam konteks hubungan kredit, peminjam tertentu dengan 

probabilitas yang tinggi pada hasil proyek merugikan, atau 

berisiko buruk. Tingkat bunga yang tinggi akan menghalangi 

calon peminjam dengan proyek-proyek yang aman, sehingga 

komposisi resiko dari kumpulan pemohon pinjaman akan bergeser 

ke arah yang beresiko buruk. Apalagi, kenaikan suku bunga akan 

mengubah insentif ex post untuk peminjam, yang mendorong 

mereka untuk mengambil proyek-proyek berisiko lebih (moral 

hazard peminjam) (Stiglitz/Weiss 1981) (Bohachova, 2008). 

Tingkat suku bunga mempunyai dampak pada kesehatan 

perekonomian suatu negara. Peningkatan tingkat suku bunga akan 
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menyebabkan penggunaan dana saat ini menjadi lebih mahal dan 

menjadi pendorong bagi investor untuk menabung. Sebaliknya, 

penurunan tingkat suku bunga menyebabkan penggunaan dana 

saat ini menjadi lebih murah dan menjadi pendorong bagi 

peminjam (Ardea, 2011). 

Pada penelitian Siregar (2006), membuktikan bahwa faktor 

makro ekonomi (Suku Bunga BI, pertumbuhan ekonomi dan 

kebijakan pemerintah) berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara. 

Dimana Suku Bunga BI mempunyai pengaruh positif, antara 

pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah mempunyai 

hubungan negatif terhadap pertumbuhan kredit pada Bank 

Pemerintah di Sumatera Utara. 

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia sering diidentikan 

dengan aktiva yang bebas risiko artinya aktiva yang risikonya nol 

atau paling kecil. Hasil penelitian Haryanto (2007) membuktikan 

bahwa besarnya suku bunga SBI mempengaruhi risiko sistematik 

perusahaan. Semakin kecil suku bunga Bank Indonesia maka 

semakin besar risiko sistematik saham. Suku bunga Bank 

Indonesia merupakan patokan dalam menentukan besarnya bunga 

kredit dan tabungan. Suku bunga SBI yang tinggi tidak 

menggairahkan perkembangan usaha‐usaha karena 

mengakibatkan suku bunga bank yang lain juga tinggi. Sehingga 

rendahnya suku bunga SBI mengandung risiko lesunya ekonomi. 

Hal ini mengakibatkan tingginya risiko berinvestasi di pasar 

modal.. 

Menurut Sukirno (2004), salah satu alat pengukur lain 

yang selalu digunakan untuk menilai keteguhan suatu ekonomi 

adalah kurs valuta asing. Kurs mata uang suatu negara dapat 

mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada dasarnya terdapat 

2 cara dalam menentukan nilai mata uang asing, yaitu: 

berdasarkan permintaan dan penawaran nilai mata uang asing dan 

nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatnya nilai 
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tukar dari suatu mata uang asing, dalam hal ini dolar AS terhadap 

Rupiah, dapat mengakibatkan masyarakat lebih ingin untuk 

memiliki dolar AS tersebut, dengan menarik dana dari bank dan 

menukarnya dengan mata uang AS tersebut, sehingga 

menurunkan persediaan perbankan, yang pada akhirnya 

mempengaruhi kemampuan bank dalam memberikan kreditnya, 

sehingga menurunkan LDR (Jen Kharisa, 2011). 

Meskipun begitu, beberapa penelitian di Indonesia khususnya 

yang mengambil variabel makroekonomi terhadap kinerja bank 

ternyata sebagian menemukan  hasil yang bertolak belakang. 

Sebagaimana penelitian oleh  Maharani & Toto (2007) 

berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan pengujian 

hipotesis, ditemukan bahwa pengaruh inflasi dan suku bunga SBI 

terhadap rasio ROA sangat lemah, ditunjukkan dengan R2 hanya 

sebesar 0,071.  Sedangkan hasil regresi menunjukkan bahwa 

inflasi dan suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap ROE 

dilihat dari R2 hanya sebesar 0,09. Selain itu, ditemukan pula 

bahwa pengaruh inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR pada Bank 

Devisa dan Bank Non Devisa, juga sangat lemah dilihat dari R2 

hanya sebesar 0,054. 

Penelitian tersebut didukung oleh Ni Nyoman (2008) dengan 

hasil bahwa suku bunga dan inflasi secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap permintaan kredit. Hanya saja, 

hasil penelitian tetap mengindikasikan adanya pengaruh dari 

inflasi ditandai dengan koefisien regresi suku bunga terhadap 

permintaan kredit sebesar 65,9% dan  koefisien regresi inflasi 

terhadap permintaan kredit sebesar 52,5%. 

Hasil penelitian yang sama juga diperoleh dari Neni (2008) 

bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa 

Inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan baik pada ROA, 

ROE, maupun NIM Bank Mandiri. Sedangkan Amir (2009) 

menemukan bahwa variabel makroekonomi tidak berpengaruh 
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secara signifikan terhadap financial performance sebelum 

otonomi daerah. Namun, hasil yang berbeda diperoleh setelah 

otonomi daerah, variabel makroekonomi berpengaruh secara 

signifikan. 

Nilai tukar yang diteliti oleh Haryati, dkk. (2009) juga 

mengalami beda hasil. Dalam penelitian Haryati (2009) dengan 

sampel bank nasional dan bank asing, menunjukkan bahwa nilai 

tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit 

bank nasional dan bank asing berpengaruh tidak signifikan (Jen 

Kharisa, 2011). 

 

Berikut secara rinci, keterkaitan hubungan antar variabel 

makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya 

inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, dengan implikasinya terhadap 

kinerja keuangan CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR adalah: 

 

a. Variabel Permodalan dengan Variabel Makroekonomi 

Variabel permodalan dalam penelitian ini menggunakan 

rasio CAR dan variabel makroekonomi menggunakan tingkat 

inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Diperkuat dengan 

Bohachova (2008), dengan menggunakan CAR, resiko suatu 

bank dapat terpengaruh oleh variabel makroekonomi yang 

diukur dengan inflasi, nilai tukar, suku bunga dan siklus bisnis. 

 CAR dengan Inflasi 

Inflasi berpengaruh pada CAR karena inflasi berarti 

kenaikan harga barang secara umum. Peningkatan harga 

barang secara umum ini akan mempengaruhi risiko 

pengembalian kredit baik dari masyarakat maupun dari 

institusi kepada pihak perbankan, karena sifat inflasi yang 

mengganggu sektor riil perekonomian menurut penelitian 

Hatta (2008) dan diperkuat oleh penelitian Erawati dan 

Ilewelyn (2008) (Supriyanti, 2009). Terganggunya sektor riil 
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jelas akan mempengaruhi resiko gagal bayar kepada pihak 

perbankan (Rauf, 2010). 

 CAR dengan Suku Bunga 

Bunga berpengaruh pada CAR karena adanya reaksi dari 

masyarakat atas kenaikan nilai suku bunga. Suku bunga adalah 

salah satu alat kendali moneter dari bank sentral. Saat 

pemerintah menetapkan kebijakan uang ketat, dana akan 

terserap kepada sektor perbankan karena adanya insentif untuk 

menabung. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Erawati dan 

Ilewelyn (2008). Sedangkan jika terjadi kenaikan bunga, akan 

mempengaruhi keputusan para investor untuk meminjam pada 

bank syariah karena kecenderungannya yang berpatokan pada 

sistem bagi hasil dan tidak berpatokan pada sistem bunga. 

Perubahan dana pihak ketiga yang ditanamkan pada bank akan 

menghasilkan perubahan total modal, sedangkan perubahan 

jumlah investor akan berpengaruh juga terhadap nilai ATMR. 

Dengan cara inilah bunga mempengaruhi CAR perbankan 

(Rauf, 2010). 

 CAR dengan Nilai Tukar 

Sedangkan kurs berpengaruh terhadap CAR konvensional 

dan CAR syariah karena adanya investasi dari pihak 

perbankan ke luar negeri. Apresiasi kurs akan memberikan 

pengaruh kepada dunia industri dan meningkatkan tingkat 

risiko dari kondisi perbankan sesuai dengan informasi yang 

ditemukan oleh BI meskipun efek dari inflasi ini cukup kecil 

(Kajian Regional NTT, 2008) dan penelitian Prihantono 

(2007) (Rauf, 2010). 

 

b. Variabel Kualitas Aset dengan Variabel Makroekonomi 

Menurut Stefan Gerlach, Wensheng Peng and Chang Shu 

(2004), hasil penelitian menunjukan bahwa pada NIM dan 

NPL ditemukan bahwa perkembangan makroekonomi dan 
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kondisi keuangan mempengaruhi kinerja perbankan  (Ardea, 

2011). 

 NPL dengan Inflasi 

Inflasi mempengaruhi NPL pada perbankan karena adanya 

pengaruh dari menurunkan kemampuan daya beli uang yang 

menyebabkan turunnya kemampuan masyarakat untuk 

membayar hutang sesuai dengan penelitian Erawati dan 

Ilewelyn (2008). Karena kondisi tersebut, jumlah kredit 

kurang lancar, kredit dalam perhatian khusus, dan kredit macet 

mengalami peningkatan yang akan mengalami peningkatan 

dari rasio NPL itu sendiri (Rauf, 2010). 

Bukti Empiris lain berdasarkan penelitian Ni Nyoman 

(2008) menjelaskan bahwa tekanan inflasi telah menyebabkan 

rendahnya debt repayment dari para debitor. 

 NPL dengan Suku Bunga 

Bunga memberikan pengaruh kepada rasio NPL bank 

karena keterkaitan bank dengan sistem bunga. Perubahan suku 

bunga BI berarti perubahan nilai beban yang ditanggung oleh 

pihak perbankan untuk menghimpun dana operasionalnya, 

perubahan biaya operasional ini harus dikompensasikan 

dengan peningkatan pendapatan bunga yang dikenakannya 

pada debitur. Perubahan biaya yang harus dibayar oleh para 

debitur ini akan menyebabkan kemampuan mereka membayar 

hutang menurun atau meningkat dan pada akhirnya 

meningkatkan jumlah kredit bermasalah, sesuai dengan 

penelitian Aryaningsih (2008) serta Erawati dan Ilewelyn 

(2008) (Rauf, 2010). 

 NPL dengan Nilai Tukar 

Hardy dan Pazarbasioglu (1998) yang menemukan bahwa 

apresiasi nilai tukar mata uang asing disertai dengan disertai 

dengan depresiasi mata uang domestik yang tajam menjadi 

salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan dalam 

perbankan di Asia. 
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Chamberlain et al (1997) menjelaskan efek langsung dari 

depresiasi kurs pada bank dapat disalurkan melalui efeknya 

pada permintaan pinjaman, tingkat persaingan, dan aspek-

aspek lain dari kondisi perbankan. Seperti telah dinyatakan 

dalam banyak studi, namun, depresiasi kurs dapat juga 

mempengaruhi perusahaan domestik dan pada gilirannya 

mengakibatkan penurunan kualitas aset bank sebagai pemberi 

pinjaman ke perusahaan. Frost (2004), misalnya, menunjukkan 

bahwa meskipun bank tidak memiliki selisih antara aset dan 

kewajiban dalam mata uang asing, namun masih mungkin 

menghadapi risiko kredit dan risiko likuiditas yang dapat 

mengakibatkan kebangkrutan (Sahminan, 2004).  

Selanjutnya variabel kurs mempengaruhi NPL karena 

perubahan kurs yang berarti perubahan nilai mata uang rupiah 

di mata internasional memberikan efek negatif terhadap dunia 

industri Indonesia, dan tentu saja mempengaruhi kemampuan 

pihak industri terkait untuk membayar hutangnya. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Prihantono (2007) (Rauf, 2010). 

 

c. Variabel Rentabilitas dengan Variabel Makroekonomi 

Penelitian yang dilakukan oleh Demirguic-Kunt dan 

Huizinga (1998) mengunakan sampel bank umum dimana 

terdapat unsur risiko dan keuntungan dari bunga. Kunt 

menjelaskan bahwa inflasi justru berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas bank dengan syarat bank mampu menaikkan 

tingkat bunganya lebih cepat daripada biaya yang timbul 

akibat inflasi. Namun penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Hasan dan Basher (2002) yang melakukan 

penelitian pada Bank Islam di seluruh dunia. Hasan 

menjelaskan semua variabel makroekonomi berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank (Ardea, 2011). 

Selain nilai tukar mata uang sebagai salah satu faktor 

makroekonomi yang dinilai mempengaruhi kinerja bank, 
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terdapat beberapa faktor makroekonomi lainnya yang juga 

dapat mempengaruhi kinerja bank. Faktor-faktor tersebut 

antara lain: tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan jumlah uang 

beredar (Ardea, 2011). 

 ROA dengan Inflasi 

Inflasi mempengaruhi kondisi industri dalam negeri akan 

mempengaruhi nilai dari investasi bank di industri dalam 

negeri. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat pengembalian 

investasi industri sehingga nilai ROA akan terpengaruh (Rauf, 

2010). 

 ROA dengan Suku Bunga 

Variabel bunga mempengaruhi kondisi motivasi 

stakeholder dari bank. Karena perubahan bunga berarti 

perubahan nilai beban operasional perbankan dan perubahan 

nilai harga jual produk jasa perbankan kepada masyarakat. 

Sesuai hukum permintaan dan penawaran. Kenaikan harga 

akan mempengaruhi return dari investasi bank (Rauf, 2010). 

Neni Supriyanti (2008) menemukan bahwa dari hasil 

penelitiannya didapati bahwa Tingkat Suku Bunga BI 

berpengaruh terhadap ROA. 

 ROA dengan Nilai Tukar 

Variabel kurs berpengaruh pada kondisi bank karena 

keaktifan dari bank untuk berinvestasi di luar negeri (Rauf, 

2010). 

Perubahan mata uang serta makroekonomi yang terjadi 

menyababkan terjadinya perubahan pada kinerja perbankan. 

Tri Wibowo dan Hidayat Amir (2006) menemukan bahwa 

variabel moneter yang mempengaruhi nilai tukar rupiah 

terhadap dollar amerika adalah selisih pendapatan riil 

Indonesia dan Amerika, selisih inflasi Indonesia dan Amerika, 

selisih tingkat suku bunga Indonesia dan Amerika. Sedangkan 

selisih uang beredar Indonesia dan Amerika belum 

menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar 
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rupiah. Disamping itu M. Kabir Hassan, Ph.D, Abdel- Hameed 

M. Bashir, Ph.D.(2002) melakukan penelitian tentang 

hubungan probabilitas dengan makro ekonomi dan financial 

structure, menemukan karakteristik bahwa Bank berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. Makro ekonomi yang diukur 

dengan GDP menunjukkan pengaruh yang positif signifikan 

terhadap NIM, namun tidak signifikan terhadap ROA dan 

ROE. Pada financial structure, konsentrasi market 

mempengaruhi profitabilitas secara signifikan (Ardea, 2011). 

 

d. Variabel Efisiensi dengan Variabel Makroekonomi 

Variabel efisiensi menggunakan perwakilan rasio BOPO 

terhadap variabel makroekonomi inflasi, suku bunga, dan nilai 

tukar. 

 BOPO dengan Inflasi 

Inflasi mempengaruhi bank karena perubahan harga secara 

umum otomatis mempengaruhi besarnya pengeluaran dan 

pendapatan operasional bank (Rauf, 2010). 

 BOPO dengan Suku Bunga 

Bunga mempengaruhi BOPO bank karena sesuai dengan 

penelitian Erawati dan Ilewelyn (2008), variabel suku bunga 

yang meningkat akan meningkatkan beban operasional dari 

bank itu sendiri. Sementara peningkatan beban akan memaksa 

pelaku perbankan meningkatkan bunganya kepada para 

peminjam (debitur). Kondisi ini tentu akan menurunkan 

motivasi orang untuk meminjam uang di bank. Namun di sisi 

lain, penyerapan dana dari masyarakat tidak dapat mungkin 

dapat dihentikan. Beban bunga atas dana bank yang terus 

bertambah yang tidak diikuti peningkatan pendapatan bunga, 

menghasilkan turunnya rasio BOPO dari institusi bank terkait 

(Rauf, 2010). 
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 BOPO dengan Nilai Tukar 

Variabel kurs yang terapresiasi dapat mempengaruhi rasio 

BOPO apabila terdapat aktivitas operasional perbankan di luar 

negeri (Rauf, 2010). 

 

e. Variabel Likuiditas dengan Variabel Makroekonomi 

Variabel likuiditas menggunakan perwakilan rasio LDR 

terhadap variabel makroekonomi inflasi, suku bunga, dan nilai 

tukar. Berdasarkan penelitian Rauf (2010) dan Jen Kharisa 

(2011) diperoleh hasil sebagai berikut: 

 LDR dengan Inflasi 

Menurut Dornbusch dan Fischer (1997) dampak dari 

inflasi diantaranya adalah melemahkan semangat untuk 

menabung. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan Loan 

to Deposit Ratio (LDR) karena para nasabah enggan 

menginvestasikan dananya pada bank untuk menghindari 

risiko tingkat inflasi semakin tinggi. Hubungan antara tingkat 

inflasi terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat pula 

didasarkan pada hasil penelitian yang telah ada (Jen Kharisa, 

2011). 

Variabel makroekonomi inflasi pada kinerja bank memiliki 

pengaruh yang signifikan. Sesuai dengan penelitian Hatta 

(2008) serta Erawati dan Ilewelyn (2008), inflasi adalah 

kenaikan harga barang secara umum, kenaikan dari nilai 

inflasi akan menimbulkan penurunan pada daya beli 

masyarakat terutama pada sektor industri. Kondisi ini 

memaksa para pelaku industri untuk membiayai 

pengeluarannya dengan sumber dana dari pihak perbankan. 

namun di sisi lain, inflasi juga berarti kenaikan risiko gagal 

bayar dari pihak perbankan atas piutangnya (Rauf, 2010). 

 LDR dengan Suku Bunga 

Menurut Usman (1987:29), tidak jarang bank-bank 

menetapkan suku bunga terselubung, yaitu suku bunga 
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simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang diinformasikan 

secara resmi melalui media massa dengan harapan tingkat 

suku bunga yang dinaikkan akan menyebabkan jumlah uang 

yang beredar akan berkurang karena orang lebih senang 

menabung daripada memutarkan uangnya pada sektor-sektor 

produktif atau menyimpannya dalam bentuk kas di rumah. 

Sebaliknya, jika tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah 

uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang 

akan lebih senang memutarkan uangnya pada sektor-sektor 

yang dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan 

mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank 

daripada menginvestasikan-nya pada sektor produksi atau 

industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Dari 

pernyataan tersebut, Tingkat Suku Bunga BI mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan terhadap LDR. Pada 

penelitian Kristijadi dan Laksana (2006), suku bunga SBI 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, 

dalam penelitian Sudirman (2003) variabel Suku Bunga SBI 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan LDR. (Jen 

Kharisa, 2011). 

Suku bunga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar 

akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa. 

Perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam 

permintaan uang (kredit). Kenaikan suku bunga 

mengakibatkan penurunan permintaan agregat/pengeluaran 

investasi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga akan 

mengakibatkan peningkatan permintaan agregat (Ni Nyoman, 

2008). 

Variabel makroekonomi bunga mempengaruhi rasio LDR 

sesuai dengan penelitian Tanudjaja (2006), karena peningkatan 

suku bunga BI akan meningkatkan bunga yang dikenakan 

perbankan pada debiturnya. Maka sesuai dengan hukum 

permintaan dan penawaran, permintaan atas kredit perbankan 
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akan menurun secara otomatis menurunkan nilai rasio LDR 

perbankan (Rauf, 2010). 

 LDR dengan Nilai Tukar 

Kurs (Nilai Tukar Mata Uang) menurut Sukirno 

(2004:397) adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara lainnya. Melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap dolar mempengaruhi pendapatan masyarakat 

yang menurun serta membuat para nasabah cenderung lebih 

banyak menempatkan dana dalam bentuk surat berharga 

daripada dalam bentuk simpanan misalnya giro, tabungan, dan 

deposito berjangka. Hal tersebut menyebabkan intermediasi 

berjalan kurang optimal karena penurunan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) membuat bank menghadapi penurunan asset dan 

kenaikan Loan to Deposit Ratio (LDR) diatas normal. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai tukar berpengaruh negatif terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Hal ini disebabkan nilai tukar yang melemah 

berdampak pada penurunan simpanan masyarakat pada bank. 

Penurunan simpanan masyarakat pada bank dapat 

menyebabkan rendahnya tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) 

(Jen Kharisa, 2011). 

Kurs juga berpengaruh signifikan pada kinerja LDR sesuai 

dengan penelitian Prihantono (2007). Kurs atau nilai tukar 

memberikan sentimen yang negatif kepada perindustrian 

dalam negeri menjadi lesu atau bangkit dan ini akan 

berpengaruh keinginan industri untuk berinvestasi. Keinginan 

mereka untuk berinvestasi akan menurunkan atau 

meningkatkan motivasi industri untuk meminjam kredit dari 

perbankan, sehingga menurunkan atau meningkatkan nilai 

rasio LDR bank itu sendiri (Rauf, 2010). 
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2.1.3 Penelitian Terdahulu 

Mustafa dan Surya (2006) sebelumnya telah menganalisa perbandingan 

kinerja keuangan bank syariah dengan bank umum konvensional sebelum 

dan sesudah deregulasi finansial dan krisis moneter. Dengan adanya PAKTO 

97 dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia, mereka mengambil Bank 

Muamalat sebagai Bank Syariah dan empat Bank Umum Konvensional dari 

kategori Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional Devisa, Bank 

Swasta Nasional Non Devisa, dan Bank Asing, untuk dianalisa berdasarkan 

rasio keuangan yang mencakup rasio permodalan, kualitas aset, rentabilitas, 

likuiditas, dan efisiensi dengan indikator masing-masing CAR, NPL, ROA, 

ROE, LDR, dan BOPO. 

Hasil temuan dengan metode compare means uji statistik menunjukkan 

bahwa Bank Muamalat sebagai bank syariah memiliki kinerja tinggi dengan 

perbedaan cukup signifikan dibandingkan bank swasta nasional non devisa, 

bank pembangunan daerah, dan bank asing, hanya bank swasta nasional 

devisa yang perbedaan kinerjanya tidak signifikan. Berdasarkan rata-rata 

rasio keuangan, bank swasta non devisa memiliki rasio ROA dan ROE 

terbaik, sedangkan bank syariah memiliki rasio NPL dan LDR terbaik, serta 

bank pembangunan daerah memiliki CAR dan BOPO terbaik, predikat 

berdasarkan ketentuan BI. Di samping itu, penelitian juga menggunakan 

metode paired sample t-test dan ditemukan hanya ada satu bank dari Bank 

Umum Konvensional pembangunan daerah yang memiliki dampak 

signifikan setelah deregulasi finansial dan krisis moneter, sedangkan lainnya 

tidak memiliki dampak yang signifikan. 

Sebagaimana penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rauf (2010), peneliti melakukan analisis terhadap variabel 

makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar terhadap rasio 

keuangan sebagai indikator kinerja keuangan bank yakni CAR, NPL, ROA, 

ROE, BOPO, dan LDR. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode analisis 

tren, uji beda, dan uji VAR menggunakan granger dan impulse response. 

Dari hasil uji granger diperoleh temuan bahwa: 

1. Bunga, inflasi, dan kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

rasio kinerja CAR baik bank konvensional maupun bank syariah. 
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2. Bunga, kurs, dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL 

bank konvensional, sedangkan bank syariah hanya dipengaruhi secara 

signifikan oleh bunga dan kurs. 

3. Variabel makroekonomi bunga, inflasi, dan kurs memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap rasio kinerja ROA dari bank konvensional dan bank 

syariah. 

4. Bunga, inflasi, dan kurs memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio 

kinerja ROE bank konvensional. Sedangkan ROE bank syariah hanya 

dipengaruhi secara signifikan oleh inflasi dan kurs. 

5. Terdapat pengaruh signifikan dari inflasi dan kurs terhadap BOPO bank 

konvensional. Sedangkan bank syariah terpengaruh secara signifikan oleh 

bunga, inflasi, dan kurs. 

6. Bunga dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja LDR 

bank konvensional. Sedangkan LDR bank syariah justru hanya 

dipengaruhi secara signifikan oleh kurs. 

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya, 

maka penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan memperbaiki 

kekurangan yang ada. 

 

2.2 Rerangka Penelitian 

Jika dilihat dari operasional dan kegiatannya, bank konvensional dan bank 

syariah memang memiliki prinsip yang berbeda. Namun, perlu dilakukan tinjauan 

lebih lanjut apakah terdapat perbedaan pada kinerja banknya atau tidak. Merujuk 

pada beberapa literatur empiris diatas, maka hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BCA dengan kinerja keuangan 

BMI. 

Disamping itu, secara keseluruhan, hasil studi empiris sebelumnya 

mengindikasikan adanya hubungan antara variabel makro ekonomi inflasi dengan 

kinerja keungan bank. Selain itu, jika perubahan suku bunga berimbas pada risiko 

perbankan, maka hal tersebut juga mengindikasikan terdapatnya hubungan antara 

suku bunga terhadap kinerja keuangan bank. Adanya berbagai bukti empiris di atas 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



49 
 

juga mengindikasikan terdapat hubungan antara perubahan kurs dengan kinerja 

keuangan bank. 

Kinerja keuangan bank dilihat dari rasio keuangan CAR, NPL, ROA, BOPO, dan 

LDR. Pada penelitian ini, bank di bedakan menjadi bank konvensional dan bank 

syariah. Sehingga akan diharapkan terdapat perbedaan implikasi hubungan antara 

inflasi, BI Rate, dan nilai tukar dengan kinerja BCA dan antara inflasi, BI Rate, dan 

nilai tukar dengan BMI. Melengkapi penelitian –penelitian sebelumnya, penelitian 

ini dilakukan dengan rerangka penelitian sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar. Selain itu juga, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang 

akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan 

masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan rerangka pemikiran di atas, maka 

hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

H1. Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan BCA dengan BMI pada 

periode 2000-2011. 
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H2a. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori permodalan CAR BCA periode 2005-2011. 

H2b. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori permodalan CAR BMI periode 2005-2011. 

H3a. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori kualitas aset NPL BCA periode 2005-2011. 

H3b. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori kualitas aset NPF BMI periode 2005-2011. 

H4a. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori rentabilitas ROA BCA periode 2005-2011. 

H4b. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori rentabilitas ROA BMI periode 2005-2011. 

H5a. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori efisiensi BOPO BCA periode 2005-2011. 

H5b. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori efisiensi BOPO BMI periode 2005-2011. 

H6a. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori likuiditas LDR BCA periode 2005-2011. 

H6b. Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja keuangan 

kategori likuiditas FDR BMI periode 2005-2011. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Bank Central Asia dan Bank Muamalat yang 

merupakan salah satu dari bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Dalam 

rangka meminimalisir error dalam melakukan perbandingan pengukuran kinerja bank 

atas kedua sistem perbankan terkait kelemahan sistem pengukuran kinerja rasio 

keuangan yang tidak dapat melakukan perbandingan antara bank dengan struktur 

organisasi berbeda, maka diambil sampel kedua bank berstatus sama, yakni Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa). 

Periode waktu penelitian terhadap objek penelitian dibatasi yang meliputi periode 

waktu selama 12 tahun, yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2011 dengan frekuensi 

data triwulanan. Selain periode, variabel yang digunakan juga dibatasi, diantaranya, 

variabel makro ekonomi yang hanya menggunakan inflasi, suku bunga, dan nilai 

tukar, dan variabel rasio keuangan yang hanya menggunakan CAR, NPL, ROA, 

BOPO, LDR. 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat eksploratif, yakni penelitian 

dilakuan untuk menjawab hipotesis dengan mencari perbedaan dan mencari korelasi. 

 

3.2 Metode Kepustakaan 

Dalam tahap awal penelitian, metode kepustakaan digunakan untuk 

mengumpulkan informasi-informasi terkait dan yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Pembahasan dalam penelitian dilandasi teori-teori dari literatur-literatur, jurnal, 

buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder, yakni data yang dapat 

diperoleh dari sumber objek penelitian. Data sekunder berupa rasio keuangan 

variabel kinerja keuangan bank tersebut telah tersedia dan dipublikasikan oleh objek 

penelitian yang berupa Laporan Keuangan Tahunan dan Triwulanan periode 2001-

2011. Sedangkan untuk variabel makro ekonomi berupa data triwulanan yang 
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dipublikasikan terkait terkait inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang tersedia dari 

tahun 2005-2011. 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam melakukan penelitian berupa bank konvensional dan bank 

syariah di Indonesia yang berstatus Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

Peneliti menggunakan 2 bank sebagai objek penelitian. Dengan berbagai 

pertimbangan dan pemikiran, ditetapkan dua bank yakni Bank Central Asia 

sebagai Bank Konvensional dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank 

Syariah. 

3.3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dimana sampel 

tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Bank merupakan Bank Umum yang menjalankan aktivitasnya dengan 

sistem konvensional dan aktif beroperasi di Indonesia periode 2000-2011. 

2. Bank merupakan Bank Umum yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan 

prinsip syariah dan aktif beroperasi di Indonesia periode 2000-2011. 

3. Bank berstatus Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

4. Bank tersebut mempublikasikan melalui media atau menyampaikan 

kepada Bank Indonesia Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan 

berturut-turut untuk tahun 2001 sampai 2011. 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang 

meliputi laporan keuangan publikasi, Data Perbankan Indonesia (DPI), dan 

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Secara keseluruhan, data 

didapat dengan menggunakan media teknologi dan komunikasi, seperti 

meminta langsung dari perpustakaan, mengunduh melalui internet, situs dan 

website resmi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bapepam. 

Peneliti menggunakan periode sampel selama dua belas tahun sejak 2000 

hingga 2011 untuk pengujian perbedaan variabel kinerja keuangan yang 

menggunakan rasio keuangan masing-masing bank. Sedangkan untuk 

pengujian hubungan variabel makroekonomi dengan kinerja keuangan bank, 

peneliti menggunakan periode tahun 2005 sampai 2011, mengingat variabel 
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suku bunga yang digunakan adalah BI Rate yang baru di implementasikan 

sejak 2005. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

Setelah tahap pangumpulan data dan informasi yang dibutuhkan selesai, 

data-data objek penelitian diklasifikasikan berupa tabel dengan 

menggunakan Microsoft Excel dan diolah. 

Selanjutnya, dengan menggunakan alat uji statistik SPSS versi 17.0 

dilakukan uji beda untuk melihat hasil atas hipotesis pertama. Kemudian, 

dilakukan uji korelasi untuk melihat hasil atas hipotesis lainnya. Hasil output 

atas pengujian yang dilakukan akan diinterpretasi sesuai temuan dalam 

penelitian ini. 

3.4.2 Variabel 

 Variabel Makro Ekonomi 

Data berupa data triwulanan atau kuartalan yang didapat dengan 

mengambil langsung atau mengunduh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat 

Statistik. Variabel Makroekonomi yang digunakan terkait tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, dan nilai tukar yang dipublikasikan, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Inflasi. 

2. Suku Bunga. 

3. Nilai Tukar. 

 Variabel Kinerja Keuangan Bank 

Variabel yang digunakan untuk mewakili kinerja keuangan bank adalah 

standar rasio keuangan triwulanan yang didapat dengan mengambil langsung 

atau mengunduh dari Bank Indonesia dan website resmi Bank BCA dan 

BMI. Rasio keuangan yang digunakan memiliki rincian sebagai berikut: 

1. Capital. 

2. Asset Quality. 

3. Rentability. 

4. Efficiency. 

5. Liquidity.  
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 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

NO. Variabel Pengertian Rumus 
Skala 

Statistik 
1 Inflasi Inflasi merupakan 

kenaikan tingkat harga-
harga secara 
keseluruhan dan terus-
menerus. Data 
mengenai inflasi yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
merupakan tingkat 
inflasi triwulanan setiap 
tahunnya yang dihitung 
dari Indeks Harga 
Konsumen oleh Badan 
Pusat Statistik. 

Inflasit = 
	

	
	x	100 

Skala 
Rasio 

2 Suku 
Bunga 

Suku bunga adalah 
harga atas suatu dana 
yang dipinjam. Suku 
bunga juga merupakan 
salah satu alat 
kebijakan moneter 
dalam rangka 
mendorong 
perekonomian secara 
keseluruhan. Suku 
bunga yang digunakan 
dalam penelitian ini 
merupakan suku bunga 
BI Rate karena di 
Indonesia, tingkat suku 
bunga acuan yang 
dikeluarkan oleh bank 
sentral adalah BI Rate. 
Data untuk suku bunga 
yang digunakan adalah 
rata-rata per triwulan BI 
Rate bulanan yang 
ditentukan oleh Bank 
Indonesia. 

BI Rate 
Skala 
Rasio 
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3 Nilai Tukar Nilai tukar adalah harga 
relatif mata uang suatu 
negara terhadap mata 
uang negara lain. Pada 
penelitian ini, nilai 
tukar yang digunakan 
merupakan Nilai Tukar 
Nominal yang dihitung 
berdasarkan Kurs 
Tengah Rupiah 
terhadap Dolar AS. 
Data yang digunakan 
untuk melihat nilai 
tukar merupakan rata-
rata per triwulan posisi 
kurs tengah rupiah 
terhadap dolar Amerika 
Serikat (USD) bulanan 
yang tersedia di Bank 
Indonesia. 

Kurs Tengah/ 
Kurs Rata-rata = 

	 	  

Skala 
Rasio 

4 Permodalan Kinerja Permodalan 
dalam penelitian ini 
diwakilkan oleh salah 
satu rasio CAR. CAR 
(Capital Adequacy 
Ratio) adalah 
persentase antara Total 
Modal terhadap Aktiva 
Tertimbang Menurut 
Resiko (ATMR). 

CAR =  Skala 
Rasio 

5 Kualitas 
Aset 

Kinerja Kualitas Aset 
dalam penelitian ini 
diwakilkan oleh salah 
satu rasio yaitu NPL 
untuk BCA dan NPF 
untuk BMI. NPL/NPF 
(Non Performing 
Loan/Non Performing 
Financing) adalah 
persentase antara 
kredit/pembiayaan 
bermasalah terhadap 

NPL = 
	
	

 
 

NPF = 
	

	
 

Skala 
Rasio 
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total kredit/pembiayaan 
yang diberikan. 

6 Rentabilitas Kinerja Rentabilitas 
atau Profitabilitas 
dalam penelitian ini 
diwakilkan oleh salah 
satu rasio ROA. ROA 
(Return On Asset) 
adalah persentase antara 
laba (rugi) tahun 
berjalan terhadap aset. 

ROA = 
	 	

	 	
 

Skala 
Rasio 

7 Efisiensi Kinerja Efisiensi dalam 
penelitian ini 
diwakilkan oleh salah 
satu rasio BOPO. 
BOPO (Beban 
Operasional per 
Pendapatan 
Operasional) adalah 
persentase antara beban 
operasional terhadap 
pendapatan operasional. 

BOPO = 
	

	
 

Skala 
Rasio 

8 Likuiditas Kinerja Likuiditas 
dalam penelitian ini 
diwakilkan oleh salah 
satu rasio yaitu LDR 
untuk BCA dan FDR 
untuk BMI. LDR/FDR 
(Loan to Deposit 
Ratio/Financing to 
Deposit Ratio) adalah 
persentase antara 
kredit/pembiayaan 
tersalur terhadap total 
dana pihak ketiga. 
Tingkat indikator 
LDR/FDR juga 
digunakan sebagai 
indikator untuk 
menentukan tingkat 
pencapaian fungsi 
intermediasi bank. 

LDR = 
	

	 	
 

 
FDR = 
	
	 	

 

Skala 
Rasio 
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3.4.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

Seluruh data berupa rasio kinerja keuangan akan diolah dan dilakukan 

pengujian dengan metode uji beda Independent Sample t-Test untuk melihat 

tren dan perbedaan yang signifikan antara kedua kinerja keuangan bank, baik 

dari BCA maupun BMI. 

Selanjutnya, metode korelasi dilakukan dengan menggunakan uji 

Correlation Bivariate Pearson untuk melihat apakah ada hubungan antara 

variabel makroekonomi dengan variabel kinerja keuangan bank, baik BCA 

maupun BMI. Setelah diperoleh hasil pengujian menggunakan metode 

tersebut, maka akan diinterpretasi dan dianalisis sesuai dengan hasil temuan. 

 

UJI BEDA INDEPENDENT SAMPLE T-TEST 

 Pada prinsipnya, tujuan uji dua sampel adalah ingin mengetahui apakah 

ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua populasi, dengan melihat rata-rata 

dua sampelnya. Kata ‘independent’ atau ‘bebas’ berarti tidak ada hubungan 

antara dua sampel yang akan diuji (Singgih, 2012). 

 Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara 

dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sample 

atau secara rumus dapat ditulis sebagai berikut: 

풕 =
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎	푆푎푚푝푒푙	푃푒푟푡푎푚푎 − 푅푎푡푎 − 푟푎푡푎	푆푎푚푝푒푙	퐾푒푑푢푎
푆푡푎푛푑푎푟	퐸푟푟표푟	푃푒푟푏푒푑푎푎푎푛	푅푎푡푎 − 푟푎푡푎	퐾푒푑푢푎	푆푎푚푝푒푙  

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. 

Jadi, uji beda t-test membandingkan rata-rata dua grup yang tidak 

berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai 

nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan (Imam, 2009). 

 Ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan. Pertama, menguji asumsi 

apakah kedua varians populasi tersebut sama (Equal variances assumed) atau 

tidak sama (Equal variances not assumed). Dengan melihat Levene’s test, 

dapat dikatakan kedua varians populasi adalah identik (varians populasi 

adalah sama) apabilai nilai F hitung memiliki probabilitas > 0,05 (di atas 

0,05). Bila nilai probabilitas signifikansi < 0,05 (di bawah 0,05) maka berarti 

kedua varians populasi tidak identik (varians populasi berbeda). 
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 Kedua, menguji apakah rata-rata populasi kedua sampel adalah berbeda 

secara signifikan. Dengan melihat t-test, dapat dikatakan kedua rata-rata 

populasi adalah identik (rata-rata populasi kedua sampel adalah sama) 

apabila nilai probabilitas signifikansi  > 0,05 (di atas 0,05). Sedangkan 

dikatakan kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata 

populasi kedua sampel adalah tidak sama) apabila nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05 (di bawah 0,05) (Imam, 2009; Singgih, 2012). 

 

UJI KORELASI: UJI HUBUNGAN ANTARA DUA VARIABEL 

Terdapat dua aspek untuk analisis korelasi, yaitu apakah data sampel yang 

ada menyediakan bukti yang cukup bahwa ada kaitan antara variabel-

variabel dalam populasi asal sampel. Kedua, jika ada hubungan, seberapa 

kuat hubungan antar variabel tersebut. keeratan hubungan itu dinyatakan 

dengan nama koefisien korelasi. 

Pada penelitian ini, uji korelasi menggunakan Koefisien korelasi 

bivariate/product moment Pearson. Koefisien ini mengukur keeratan 

hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi yang mempunya 

dua varian (bivariate). Penghitungan ini mengisyaratkan bahwa populasi asal 

sampel mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Korelasi Pearson 

banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval atau rasio. 

1. Arti Angka Korelasi 

Ada dua hal dalam penafsiran korelasi: 

 Berkenaan dengan besaran angka, dengan rentang nilai korelasi.  

 

-1    0    +1 

Korelasi Sempurna Tidak Ada Korelasi Korelasi Sempurna 

Sebenarnya tidak ada ketentuan yang tepat mengenai apakah 

angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi 

atau lemah. Namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

angka korelasi di atas 0,05 menunjukkan korelasi yang cukup 

kuat, sedangkan di bawah 0,05 korelasi lemah. 

 Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada 

penafsiran hasil. Tanda - (negatif) menunjukkan adanya arah 
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hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda + (positif) 

menunjukkan arah hubungan yang sama. Dari gambar diatas, 

terlihat ada korelasi yang negatif sempurna (-1) dan korelasi 

positif sempurna (+1). 

 

2. Signifikansi Hasil Korelasi 

Setelah angka korelasi didapat, maka analisis kedua adalah menguji 

apakah angka korelasi benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan dua variabel. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah berdasarkan probabilitas pada kolom Sig.(2-tailed) jika 

menghasilkan angka di bawah 0,025 (<0,025), maka berarti Ada 

Hubungan (Korelasi) Antara Dua Variabel atau angka korelasi tidak 

0. 

Kedua, berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS. Signifikan 

tidaknya korelasi dua variabel bisa dilihat dari tanda * pada pasangan 

data yang dikorelasikan (hasil dari pilihan Flag significant 

correlations). Jika bertanda *, berarti kedua variabel tersebut berkorelasi 

secara signifikan (Singgih, 2012). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah bank umum swasta nasional, konvensional 

maupun syariah. Kedua bank yang dipilih berdasarkan purposive sampling 

method merupakan Bank Central Asia yang selanjutnya disebut BCA sebagai 

Bank Konvensional, dan Bank Muamalat Indonesia yang selanjutnya disebut 

BMI sebagai Bank Syariah. Kedua bank menjalankan fungsi yang sama, yakni 

sebagai lembaga intermediari dengan menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan 

dengan prinsip masing-masing, yakni konvensional dan syariah. Bank berstatus 

aktif dan beroperasi selama tahun yang diteliti yakni 2000-2011. Pengujian 

dengan uji beda antara variabel kinerja keuangan kedua bank dilakukan sejak 

tahun 2000 hingga 2011. Sedangkan mengingat implementasi BI Rate dimulai 

sejak 2005, maka batasan untuk menilai hubungan variabel makroekonomi 

terhadap kinerja keuangan diuji menggunakan data kuartalan tahun 2005 kuartal 

ketiga hingga 2011 kuartal keempat. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian: Uji Beda 

Setelah data selesai diklasifikasikan dan diolah, dilakukan analisis atas 

data-data rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan 

dengan melihat tren dari setiap rasio agar terlihat lebih jelas perbedaan subjek 

yang diteliti. Setelah itu, dilakukan analisis dengan metode statistik untuk 

menemukan bukti nyata mengenai perbedaan kinerja keuangan BCA dengan 

BMI. 

4.2.1 Analisis Data dan Statistik Deskriptif 

 Secara deskriptif, data yang ditampilkan pada Tabel 4.1di bawah 

menjelaskan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi 

data masing-masing variabel kinerja keuangan BCA dan BMI periode 

2000-2011 yang digunakan untuk melakukan uji beda. Dengan jumlah 

data per variabel sebanyak 45 data, hasil statistik deskriptif 

mengindikasikan bahwa permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan 
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efisiensi BCA terlihat lebih unggul dibanding BMI. Hal ini diperoleh dari 

rata-rata CAR dan ROA BCA yang lebih tinggi, serta rata-rata NPL dan 

BOPO BCA yang lebih rendah dari BMI. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Rasio Keuangan BCA dan BMI 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CARK 12.75 41.55 24.5436 8.78507 
CARS 8.01 19.34 12.4656 2.68946 
NPLK 0.49 7.60 1.8733 1.50124 
NPLS 2.12 19.34 5.4471 3.84426 
ROAK 1.61 4.04 3.2591 .47997 
ROAS 0.45 4.01 2.0111 .82860 
BOPOK 60.87 86.31 70.3476 6.23187 
BOPOS 75.76 98.00 85.5022 5.76064 
LDRK 9.28 61.67 36.5862 15.01812 
LDRS 73.22 115.95 93.8216 9.16216 
Valid N (listwise)= 45 
Minimum = Nilai terendah atas variabel dalam periode penelitian 
Maximum = Nilai tertinggi atas variabel dalam periode penelitian 
Mean  = Nilai rata-rata atas variabel dalam periode penelitian 
Std. Deviation = Standar deviasi atas variabel dalam periode penelitian 
CARK  = CAR BCA 
CARS  = CAR BMI 
NPLK  = NPL BCA 
NPLS  = NPF BMI 
ROAK  = ROA BCA 
ROAS  = ROA BMI 
BOPOK = BOPO BCA 
BOPOS = BOPO BMI 
LDRK  = LDR BCA 
LDRS  = FDR BMI 

Sumber: Data diolah penulis 

Terlihat bahwa rata-rata CAR BCA pada tabel berada pada 24,5% 

dengan nilai maksimum mencapai 41,5% dan nilai minimum 12,7%. Nilai 

tersebut lebih tinggi dibandingkan CAR BMI yang rata-ratanya sebesar 

12,5% dengan nilai maksimum yang hanya mencapai 19,3%. Sama 

halnya dengan permodalan, profitabilitas BCA lebih unggul dengan rata-

rata ROA 3,2% dibanding BMI yang hanya 2,0% meski nilai maksimum 

ROA baik BCA maupun BMI berada pada kisaran yang sama yakni 

4,04% dan 4,01%. 

Jika dilihat dari kualitas aset dan efisiensi, NPL dan BOPO BCA 

juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari BMI. Terlihat dengan NPL 
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BCA yang hanya rata-rata 1,8% sedangkan BMI mencapai 5,4%, dan 

rata-rata BOPO BCA sebesar 70,3% sedangkan rata-rata BOPO BMI 

sebesar 85,5%. 

Untuk likuiditas, LDR BCA jauh lebih kecil dibanding BMI di 

mana rata-rata LDR 36,5% untuk BCA sedangkan 93,8% untuk BMI. Hal 

tersebut menggambarkan likuiditas BCA memang lebih tinggi, namun 

tidak memenuhi ketentuan standar likuiditas dari Bank Indonesia yakni 

kisaran LDR sebaiknya berada pada 85%-110%. Bahkan nilai minimal 

FDR BMI sebesar 73,2% masih berada di atas nilai maksimal LDR BCA 

yang hanya sebesar 61,7%. 

4.2.2 Analisis Tren 

 Tren ini dibuat dengan data tahunan dari rasio keuangan BCA dan 

BMI. Secara teknikal, analisis tren dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

grafik atau pola pergerakan nilai rasio keuangan masing-masing bank 

sejak tahun 2000 hingga 2011. Selain itu, adanya grafik dapat lebih 

memperjelas perbedaan kinerja keuangan BCA dan BMI sebagaimana 

variabel tersebut diwakili oleh data rasio-rasio keuangan. Grafik juga 

dapat menunjukkan posisi masing-masing rasio untuk BCA dan BMI 

yang lebih memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait kinerja keuangan. 

Berikut tren dari masing-masing kinerja keuangan: 

 Gambar 4.1 Grafik Tren CAR BCA dan BMI 2000-2011 

 
Sumber: Data diolah penulis 

Keterangan : 

CAR = Capital Adequacy Ratio 
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CARK = CAR BCA 

CARS = CAR BMI 

Dari hasil grafik di atas, dapat dilihat bahwa CAR BCA cenderung 

mengalami penurunan selama 12 tahun terakhir dari 34% pada tahun 2000 

ke 13% pada tahun 2011. Sedangkan CAR BMI relatif lebih stabil pada 

level 9-16% di mana level tertinggi mencapai 16% terjadi pada tahun 

2005. Meskipun CAR BMI jauh lebih rendah pada awalnya, namun 

diiringi penurunan CAR BCA maka terlihat bahwa tahun 2010 dan 2011 

kedua CAR relatif sama pada kisaran 14% dan 13%. Secara teknikal, 

dapat dikatakan bahwa CAR Bank Syariah cenderung lebih stabil karena 

kelandaian pergerakan grafiknya dan mengindikasikan adanya pergerakan 

yang cenderung naik. Sesuai dengan penelitian Rauf (2010) bahwa tren 

CAR Bank Syariah Mandiri untuk periode 2004-2008 sedikit lebih stabil 

dibanding CAR Bank Mandiri Konvensional. 

Dengan ketentuan BI bahwa minimum CAR bank umum adalah 

8% dari ATMR, maka kedua bank memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini 

berarti, modal kedua bank mampu mengantisipasi tiap satuan rupiah yang 

ditanamkan pada aset bank yang berisiko. Sedangkan grafik menunjukkan 

posisi permodalan BCA lebih unggul dibanding BMI. 

Pada dasarnya rasio CAR dihasilkan dari total modal disetor 

dibagi dengan nilai aset tertimbang menurut risiko. Permodalan BCA 

yang lebih unggul dapat disebabkan oleh posisi setoran modal BCA yang 

memang jauh lebih besar dibanding BMI. Selain itu, komposisi aset BCA 

yang sedikit untuk kredit dan sifat aset yang sangat likuid 

mengindikasikan bahwa risiko tertimbang pada aset BCA lebih kecil 

daripada risiko tertimbang pada aset BMI. Berbeda halnya dengan BMI, 

jumlah setoran modal BMI yang memang lebih kecil dari BCA, terlebih 

jumlah pembiayaan yang disalurkan juga lebih besar komposisinya, 

sehingga menimbulkan risiko tertimbang pada aset BMI yang lebih besar. 

Hal tersebutlah yang membuat CAR BMI cenderung lebih kecil dari 

BCA.  
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 Gambar 4.2 Grafik Tren NPL BCA dan BMI 2000-2011 

 
Sumber: Data diolah penulis 

Keterangan : 

NPL/NPF = Non Performing Loan/Non Performing Financing 

NPLK  = NPL BCA 

NPLS  = NPF BMI 

 Grafik menunjukkan bahwa NPF BMI lebih tinggi setiap tahunnya 

dibanding dengan NPL BCA. Hal ini terlihat dengan posisi NPF BMI 

bergerak pada kisaran 3%-6% untuk tahun 2001 hingga 2011 dan 

mencapai angka tertinggi 6% pada tahun 2001 dan 2006.  Sedangkan NPL 

BCA berada pada kisaran 1%-4% untuk tahun 2001 hingga 2011 dan 

cenderung mengalami penurunan. Untuk tahun 2000 sendiri, NPL BMI 

berada pada level 19% dan BCA pada level hampir 5% sekaligus menjadi 

level tertinggi untuk masing-masing bank. Hal ini terjadi mengingat tahun 

tersebut masih merupakan tahun-tahun pemulihan dari masa krisis 

perbankan di Indonesia. 

Bank Indonesia menetapkan rasio NPL yang baik maksimal 5%, 

maka semakin rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas kredit yang 

diberikan. Secara teknikal, grafik menunjukkan Kualitas aset BCA lebih 

baik karena NPL yang lebih rendah dan cenderung stabil dibandingkan 

NPF BMI. Selain itu, NPL BCA yang rendah justru bertentangan dengan 

penelitian Rauf (2010) yang mana tren NPL Bank Mandiri periode 2004-

2008 justru lebih besar dari NPF Bank Syariah Mandiri. Sedangkan Bank 

Syariah Mandiri masih tergolong baru, tetapi mampu mengelola kreditnya 
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dengan baik, sehingga NPFnya lebih rendah dan lebih stabil berada pada 

kisaran 0-2%. 

Meskipun BCA dan Mandiri sama-sama sebagai bank 

konvensional, namun melihat status BCA sebagai retail banking 

bertentangan dengan status Bank Mandiri sebagai corporate banking. 

Retail di sini berarti bahwa BCA menyalurkan kredit dalam bentuk yang 

tergolong skala kecil sehingga jumlah yang disalurkan tidak besar. Kredit 

jenis ini biasanya disalurkan kepada masyarakat umum dengan skala 

kecil. Sedangkan corporate mengalokasikan kredit dengan jumlah yang 

besar dan biasanya kepada perusahaan-perusahaan, sehingga skala besar 

tersebutlah yang apabila satu perusahaan default, dapat mengakibatkan 

NPL drastis meningkat. 

Pada dasarnya NPL merupakan rasio yang dihitung dari kredit 

yang diklasifikasikan dibagi total kredit yang diberikan. NPL BCA dapat 

lebih rendah karena nilai dari total kredit yang diberikan memang lebih 

rendah dari BMI. Selain itu, sebagai bank konvensional, sistem bunga 

bersifat memaksa, sehingga meskipun debitur default, namun masih ada 

keharusan untuk membayar cicilan kredit yang telah ditentukan berikut 

bunganya. Boleh jadi ditambah kemampuan internal analis kredit BCA 

yang memiliki kinerja baik untuk memutuskan dan menyetujui kredit 

kepada nasabah, sehingga tidak ada debitur yang menyalahgunakan kredit 

yang diberikan kepadanya. Hal tersebut tentu dapat menekan NPL 

menjadi rendah. 

Berbeda dengan BMI, total pembiayaan yang disalurkan oleh BMI 

memang lebih besar. Di samping itu, BMI sebagai bank syariah 

mempergunakan sistem bagi hasil di mana risiko mitra usaha yang 

diberikan pembiayaan juga menjadi tanggungan bersama, sehingga 

defaultnya mitra usaha dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. 

Risiko pembiayaan tersebutlah yang menyebabkan NPL BMI lebih besar. 

Untuk hal ini, BMI harus lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam 

menyalurkan pembiayaan, dibutuhkan analis pembiayaan yang berkinerja 

lebih baik untuk menangani pembiayaan yang lebih berisiko tersebut. 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



 
66 

 

Selain itu, BMI sebaiknya lebih memperhatikan kualitas aset dan 

mengevaluasi pembiayaannya. Karena jika dilihat dari pergerakan NPL 

periode 2000-2011, BMI sering berada di posisi yang rentan terhadap 

ketentuan BI bahwa batas maksimal NPL gross adalah sebesar 5%. 

 Gambar 4.3 Grafik Tren ROA BCA dan BMI 2000-2011 

 
Sumber: Data diolah penulis 

Keterangan : 

ROA = Return On Asset 

ROAK = ROA BCA 

ROAS = ROA BMI 

 Dilihat dari grafik, pergerakan ROA baik BCA maupun BMI 

mengalami fluktuasi dari tahun 2000 hingga 2011. Jika ROA BCA 

fluktuasinya cenderung lebih landai dan meningkat, sebaliknya ROA BMI 

cenderung berfluktuasi lebih curam dan cenderung menurun. ROA BMI 

mengalami penurunan drastis dari 2,5% ke 0,5% pada tahun 2008 ke 2009 

yang mana pada tahun tersebut ROA BCA cenderung stabil di tingkat 

3,4%. 

Standar terbaik yang biasa dipergunakan untuk ROA menurut 

Bank Indonesia adalah minimal 1,5%. Grafik menunjukkan bahwa ROA 

BCA lebih tinggi dari BMI secara keseluruhan selama periode 2000-2011 

kecuali pada tahun 2001. Hal ini juga berarti bahwa BCA lebih mampu 

mengelola dan mengalokasikan asetnya untuk dapat menghasilkan return 

yang lebih tinggi dibandingkan BMI. Hal ini juga sejalan dengan hasil 
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penelitian Rauf (2010) yang menggambarkan ROA Bank Mandiri periode 

2004-2008 relatif lebih baik dari Bank Syariah Mandiri. 

ROA yang lebih tinggi mencerminkan profitabilitas atau 

rentabilitas BCA lebih unggul dapat disebabkan oleh kemampuan BCA 

dalam mengelola dananya bukan hanya ke sektor kredit saja, tetapi juga 

melalui surat-surat berharga dan jenis investasi lain yang dapat 

menghasilkan profit. Jika melihat transaksinya, BCA sebagai retail 

banking juga menyediakan jasa-jasa keuangan selain deposit dan kredit 

yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat baik nasabah maupun 

non-nasabah, hal tersebut menghasilkan profit besar atas fee yang 

dikenakan. Selain itu, efisiensi BCA yang lebih baik, mampu menekan 

biaya operasional sehingga profit yang dihasilkan lebih besar pula. 

Dibandingkan dengan BMI, sebagai bank syariah, adanya 

pembatasan pada sektor investasi yang harus sesuai dengan prinsip 

syariah, membuat BMI tidak dapat secara bebas menanamkan dananya 

secara luas sebagaimana halnya bank konvensional. Selain itu, sistem 

bagi hasil yang berbeda dengan sistem bunga membuat BMI bergantung 

pada bagi hasil dari nasabah yang menjadi mitra usahanya, dan tidak 

menutup kemungkinan BMI juga harus menanggung kerugian jika ada 

mitra usaha yang default. Terkait efisiensi, BMI juga harus 

mengalokasikan pendapatan operasionalnya untuk beban operasional 

yang harus ditanggung, sehingga profitnya menjadi berkurang. Meskipun 

begitu, secara keseluruhan BMI memiliki profitabilitas yang tidak terlalu 

buruk, karena pada dasarnya pencapaian ROA maksimal untuk periode 

2000-2011 tidak jauh berbeda, bahkan sama dengan pencapaian BCA. 
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 Gambar 4.4 Grafik Tren BOPO BCA dan BMI 2000-2011 

 
Sumber: Data diolah penulis 

Keterangan : 

BOPO  = Biaya Operasional per Pendapatan Operasional 

BOPOK = BOPO BCA 

BOPOS = BOPO BMI 

 BOPO BCA lebih rendah dibandingkan BOPO BMI sepanjang 

periode 2000-2011. Hal ini terlihat pada grafik di atas, BOPO BCA 

berada pada rata-rata 70% sedangkan BOPO BMI pada rata-rata 87% 

dengan titik tertinggi yaitu 98% di tahun 2000 dan 95% di tahun 2009. 

Kedua BOPO secara keseluruhan memiliki pergerakan yang relatif landai 

dan stabil menurun secara perlahan. 

Ketetapan BI mengenai standar BOPO untuk perbankan adalah 

maksimal 92%. Selain itu, karena BOPO merupakan rasio efisiensi, maka 

semakin kecil rasio BOPO semakin efisien operasional banknya. Hal ini 

berarti dapat dikatakan BCA lebih efisien dibandingkan BMI dalam 

operasionalnya karena secara umum beban operasional yang harus 

ditangung BCA lebih kecil untuk tiap satuan rupiah yang mampu 

dihasilkannya. BOPO BMI yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari beban 

yang relatif besar atau pendapatan yang relatif kecil. Meskipun begitu, 

tidak ada bank yang mengalami kerugian operasional karena BOPO tidak 

ada yang melebihi 100%. 

Posisi BOPO seperti di atas berlawanan dengan hasil temuan Rauf 

(2010) yang mana BOPO Bank Syariah Mandiri periode 2004-2008 justru 
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cenderung lebih stabil, sedangkan BOPO Bank Mandiri bergerak lebih 

fluktuatif naik turunnya. 

Terkait dengan efisiensi, alasan lain yang menyebabkan BCA 

lebih unggul dapat diperoleh dari sistem yang digunakan. Sistem yang 

baik mempengaruhi efisiensi dalam melakukan operasional, selanjutnya 

berdampak pada kinerja yang lebih baik pula. BCA yang secara umum 

lebih banyak melayani transaksi keuangan harus memiliki sistem yang 

lebih handal, agar pelayanan seperti transfer, pembayaran tagihan, dan 

lainnya dapat lebih cepat prosesnya, aman, dan akurat. Didukung dengan 

fasilitas ATM yang tersebar juga fasilitas dan produk inovatif lainnya 

yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung menggunakan BCA. 

Semakin banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas jasa tersebut, 

semakin banyak fee yang dapat ditarik oleh BCA sebagai imbalan atas 

pelayanannya. Tentu saja fee tersebut sebagai income atau pendapatan 

yang tidak sedikit bagi BCA. Selain itu, “semakin banyak unit yang 

dihasilkan menyebabkan biaya produksi per unit menjadi lebih kecil”. Hal 

tersebut yang membuat biaya operasional BCA per layanan yang 

disediakan dapat lebih kecil karena semakin banyaknya fasilitas layanan 

tersebut digunakan. 

 Gambar 4.5 Grafik Tren LDR BCA dan BMI 2000-2011 

 
Sumber: Data diolah penulis 

Keterangan : 

LDR/FDR = Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio 
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LDRK  = LDR BCA 

LDRS  = FDR BMI 

 FDR BMI berada pada kisaran 79%-104% dan berfluktuasi pada 

80-100%, lebih tinggi dari pada LDR BCA yang meski cenderung 

meningkat, namun hanya mencapai 60% saja. Besarnya LDR 

mencerminkan likuiditas bank, yang berarti menurut grafik BCA lebih 

likuid dibanding BMI. Karena alokasi kredit yang diberikan oleh BCA 

atas dana yang berhasil dihimpun, lebih kecil dibandingkan pembiayaan 

yang dilakukan oleh BMI. 

Rasio LDR mencerminkan likuiditas bank, dimana semakin kecil 

tingkat LDR berarti semakin likuid bank tersebut untuk dapat membiayai 

kewajiban jangka pendeknya. Bank Indonesia menetapkan standar terbaik 

rasio LDR adalah 85% sampai 110%. Dengan ketentuan tersebut, maka 

BMI masih berada pada likuiditas yang normal. Sedangkan BCA 

meskipun memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, namun tidak 

memenuhi tingkat minimum penyaluran kredit yang diharapkan. 

Hal tersebut berlawanan dengan temuan tren oleh Rauf (2010) di 

mana rasio LDR Bank Mandiri periode 2004-2008 cenderung lebih stabil 

namun berada pada kisaran 120-140% yang berarti sangat tidak likuid. 

Sedangkan Rasio FDR Bank Syariah Mandiri meski lebih rendah, namun 

pergerakannya sangat fluktuatif sehingga tidak stabil. 

Jika dilihat secara umum, BCA merupakan retail banking yang 

berarti kredit disalurkan tidak dalam nominal besar seperti corporatre 

banking. Selain itu, BCA juga lebih aktif  melayani nasabah maupun non-

nasabahnya dalam transaksi keuangan seperti jasa-jasa pembayaran, 

transfer antar rekening, kliring, maupun jasa lain diluar kredit. Terlebih 

lagi, BCA merupakan salah satu bank yang memiliki banyak ATM yang 

tersebar di seluruh Indonesia, hal ini pula yang mempengaruhi BCA 

untuk menjaga likuiditasnya dan harus menyediakan kas lebih dominan 

untuk memenuhi ATM tersebut dibandingkan untuk ekspansi kredit. 

Berbeda dengan BMI, sebagian besar dana nasabah disalurkan kembali 

dalam bentuk pembiayaan, maka FDR BMI terpenuhi dengan baik. 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



 
71 

 

4.2.3 Uji Hipotesis 

 Uji beda dilakukan untuk mendapatkan bukti secara statistik 

bahwa terdapat perbedaan antara masing-masing rasio keuangan dari 

BCA dengan rasio keuangan BMI. Pengujian menggunakan alat uji 

statistik uji beda Independent Sample t-Test, dari data rasio keuangan 

kuartalan sejak tahun 2000 kuartal keempat hingga tahun 2011 kurtal 

keempat. 

Berdasarkan Uji Independent Sample t-Test yang dilakukan atas 

variabel antara rasio kinerja keuangan BCA dan rasio kinerja keuangan 

BMI diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Independent Sample t-Test 

Hasil Uji Beda CAR NPL ROA BOPO LDR 

Probabilita t-test*  .000 .000 .000 .000 .000 

Nilai Anova F-

Statistik 54.831 7.174 21.499 0.228 16.717 

Signifikansi F .000 .009 .000 .635 .000 

*Significancy Level 5% 

Sumber: data diolah penulis 

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan BCA 

dengan BMI pada periode 2000-2011. 

 Dari hasil uji beda memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja keuangan BCA dengan BMI secara 

keseluruhan, baik dari permodalan, kualitas aset, rentabilitas, efisiensi, 

dan likuiditas. Tercermin dalam tabel bahwa semua t-test bernilai 0,000 

dibawah level signifikansi 0,05 yang berarti H1 diterima atau terdapat 

perbedaan signifikan antara kinerja keuangan BCA dengan kinerja 

keuangan BMI. Sedangkan jika dilihat dari signifikansi nilai F-Statistik, 

dengan Equal variance assumed terlihat bahwa kedua variance masing-

masing variabel populasi adalah identik, kecuali rasio BOPO. Hasil 

temuan uji beda ini salah satunya membuktikan analisis tren sebelumnya 

yang menggambarkan perbedaan baik posisi maupun pergerakan dari 

kinerja keuangan BCA dan BMI untuk periode 2000-2011. 
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 Terdapat konsistensi dengan hasil temuan Mustafa & Surya (2006) 

yang membandingkan BMI dengan 4 bank konvensional, yaitu Bank 

BTPN, Bank SUMUT, Bank Mestika dan America Express Bank (AEB). 

Diperoleh hasil bahwa kinerja keempat bank konvensional tersebut lebih 

baik jika dilihat dari rasio CAR dan ROA yang lebih tinggi, serta BOPO 

yang lebih rendah dari BMI. Meskipun begitu, BMI masih unggul dari 

NPL yang lebih rendah dan rasio LDR yang lebih tinggi dari keempat 

bank konvensional. Secara statistik, total kinerja BMI lebih unggul secara 

signifikan dibanding kinerja Bank SUMUT dan AEB, namun lebih rendah 

secara signifikan dibanding Bank Mestika. Sedangkan perbandingan 

terhadap Bank BTPN, total kinerja BMI lebih rendah namun tidak 

signifikan. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian: Uji Korelasi 

 Setelah data selesai diklasifikasikan dan diolah, dilakukan analisis atas 

hasil temuan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan pengujian melalui 

metode statistik untuk menemukan bukti nyata mengenai hubungan antara 

kondisi makro ekonomi yang diwakilkan dengan inflasi, BI Rate, dan nilai tukar, 

terhadap kinerja keuangan BCA maupun BMI yang diwakilkan dengan rasio 

CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, dan LDR/FDR. 

4.3.1 Analsis Data dan Statistik Deskriptif 

Secara deskriptif, data yang digunakan untuk uji korelasi 

ditampilkan pada Tabel 4.3. Sama seperti deskripsi statistik sebelumnya 

yang menampilkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan sebaran data 

dari variabel kinerja keuangan BCA dan BMI yang dilihat dari rasio 

CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR. Hal yang membedakan adalah angka 

karena periode yang digunakan berbeda, yakni hanya menggunakan 

periode tahun lebih singkat dari 2005 hingga 2011 saja. Terlihat N hanya 

berjumlah 26 data untuk tiap variabel. Secara keseluruhan statistik 

deskriptif untuk kinerja keuangan BCA dan kinerja keuangan BMI masih 

konsisten dengan deskriptif sebelumnya, di mana rasio-rasio permodalan, 

kualitas aset, rentabilitas, efisiensi, dan likuiditas menunjukkan BCA 

lebih unggul dibanding BMI. Seperti terlihat di bawah ini: 
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Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Makro Ekonomi dan Rasio 
Keuangan 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CARK 12.75 25.29 18.1696 3.99823 
CARS 9.64 16.88 12.7508 2.09425 
NPLK .49 1.85 1.0619 .44471 
NPLS 2.60 8.86 4.5488 1.41962 
ROAK 3.04 3.84 3.4704 .21862 
ROAS .45 3.26 2.0719 .81474 
BOPOK 60.87 70.41 66.9723 2.63538 
BOPOS 75.76 95.71 83.8504 5.19078 
LDRK 37.25 61.67 47.7988 7.00458 
LDRS 83.60 106.39 94.8296 6.31320 
INF 2.80 17.90 7.7862 4.15769 
BIRate 6.17 12.75 8.4008 2.03060 
KURS 9.05595 9.36192 9.1488990 .07437046 
Valid N (listwise) = 26 
Minimum = Nilai terendah atas variabel dalam periode penelitian 
Maximum = Nilai tertinggi atas variabel dalam periode penelitian 
Mean  = Nilai rata-rata atas variabel dalam periode penelitian 
Std. Deviation = Standar deviasi atas variabel dalam periode penelitian 
CARK  = CAR BCA 
CARS  = CAR BMI 
NPLK  = NPL BCA 
NPLS  = NPF BMI 
ROAK  = ROA BCA 
ROAS  = ROA BMI 
BOPOK = BOPO BCA 
BOPOS = BOPO BMI 
LDRK  = LDR BCA 
LDRS  = FDR BMI 
INF  = Tingkat inflasi dalam periode penelitian 
BIRate  = Tingkat BI Rate dalam periode penelitian 
KURS  = ln Posisi kurs tengah USD-IDR dalam periode penelitian 

Sumber: data diolah penulis 

Tidak hanya itu, tabel ini juga menampilkan nilai minimum, 

maksimum, rata-rata, dan sebaran data atas variabel makroekonomi yang 

digunakan dalam uji korelasi. sebagaimana terlihat dalam tabel, rata-rata 

tingkat inflasi di Indonesia untuk periode 2005-2011 adalah sebesar 7,8% 

dengan tingkat tertinggi mencapai 17,9% dan titik terendah berada pada 

2,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan harga-harga 

secara keseluruhan di Indonesia masih tergolong tinggi. Karena tingkat 

inflasi yang diharapkan hanya sebesar 5%. Sama halnya BI Rate yang 
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berada pada rata-rata 8,4% padahal tingkat suku bunga BI Rate 

diharapkan hanya pada level 6,5%. Level tersebut berhasil secara penuh 

tercapai pada tahun 2010 saja. Angka maksimum 12,75% terjadi pada 

2006 kuartal pertama. Sedangkan rate terendah 6,17% pada kuartal akhir 

2011. 

Untuk kurs, data yang ditampilkan dalam tabel adalah ln kurs 

tengah USD terhadap IDR. Jika dilihat data aslinya, rata-rata nilai tukar 

berada pada Rp 9.430,12, dengan nilai minimum Rp 8.569,33 dan nilai 

maksimum mencapai Rp 11.636,67. Rupiah terdepresiasi mencapai angka 

Rp 11.980,00 pada bulan februari 2009, dan kuartal pertama 2009 

memang nilai tukar sangat tinggi untuk satu dollarnya. Sedangkan kisaran 

Rp 8569,33 yang minimum tersebut terjadi pada tahun 2011 kuartal kedua 

dan ketiga. Tingginya nilai tukar yang terjadi pada awal tahun 2009 

terjadi karena adanya krisis global di Amerika Serikat dan sejumlah 

negara-negara Eropa dan Asia pada pertengahan 2008. Meskipun cukup 

berimbas pada bursa perdagangan saham, namun tidak memiliki dampak 

yang signifikan terhadap perbankan domestik Indonesia. terbukti dengan 

menguatnya kembali rupiah ke posisi sembilan hingga delapan ribu 

rupiah di tahun-tahun selanjutnya.  

4.3.2 Uji Hipotesis 

 Berdasarkan Uji Korelasi Bivariat Pearson diperoleh hasil berikut: 

H2a : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori permodalan CAR BCA periode 2005-

2011. 

H2b : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori permodalan CAR BMI periode 2005-2011. 

 Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.4, dilihat dari 

signifikansinya, hasil korelasi menunjukkan angka dibawah 0,01 yang 

berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel makro 

ekonomi inflasi dan suku bunga baik dengan CAR BCA maupun BMI. 

Dari hasil Pearson Correlation menunjukkan bahwa angka koefisien 

inflasi dan suku bunga diatas 0,5 mengindikasikan hubungan relatif kuat 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



 
75 

 

terhadap CAR BCA dan BMI. Tingkat Inflasi lebih kuat hubungannya 

dengan CAR BMI dengan koefisien 0,557 dibandingkan dengan CAR 

BCA yang hanya 0,532. Meskipun begitu, BI Rate lebih kuat 

hubungannya dengan CAR BCA dari angka koefisien sebesar 0,836 

dibandingkan dengan CAR BMI yang hanya sebesar 0,686. Untuk 

variabel kurs sendiri, nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki hubungan 

yang lemah terhadap CAR baik BCA maupun BMI karena koefisien 

mendekati 0. 

Dari segi arah, secara keseluruhan variabel makroekonomi inflasi, 

suku bunga, dan kurs berhubungan positif terhadap CAR BCA dan BMI, 

kecuali variabel kurs terhadap CAR BMI yang memiliki arah negatif. 

Arah tersebut menunjukkan kenaikan pada tingkat inflasi dan BI Rate 

akan mengindikasikan adanya kenaikan CAR BCA dan BMI. Sedangkan 

kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar justru menurunkan CAR BMI. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa H2a dan H2b diterima 

meski ada salah satu variabel yaitu kurs yang tidak memiliki hubungan 

signifikan dan koefisien sangat lemah. 

Tabel 4.4 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap CAR 
 INF BI KURS 
CARK Pearson Correlation  .532**  .836**  .042 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 .839 
CARS Pearson Correlation .557**  .686** -.046 

Sig. (2-tailed)  .003 .000 .824 
**signifikan pada level 0,01 (2-tailed) 
N = 26 
CARK = CAR BCA 
CARS = CAR BMI 
INF = Inflasi 
BI = BI Rate 
KURS = Ln Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD 

Sumber: data diolah penulis 

Terdapat sedikit perbedaan dengan hasil penelitian Rauf (2010), di 

mana hasil uji granger menunjukkan tingkat inflasi, bunga SBI, dan kurs 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio kinerja CAR untuk 

sampel Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah. 
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Secara teori, terdapat bukti bahwa tingkat inflasi yang lebih tinggi 

membawa pada penurunan jumlah aset bank begitu juga dengan risiko 

kredit, inflasi yang lebih tinggi dapat berdampak negatif pada pendapatan 

dari debitur yang ada sehingga merusak kualitas kredit yang telah 

diperpanjang (Bohachova, 2008). Terkait dengan penelitian ini, hasil 

korelasi membuktikan bahwa hubungan yang positif signifikan 

mengindikasikan kenaikan CAR baik BCA maupun BMI terjadi akibat 

penurunan jumlah aset berikut dengan risikonya ketika terjadi kenaikan 

tingkat inflasi dan BI Rate. Tingkat suku bunga acuan seperti BI Rate jika 

meningkat, tentu akan mempengaruhi peningkatan suku bunga baik 

pinjaman maupun suku bunga deposito bagi perbankan. Disertai dengan 

meningkatnya inflasi membuat kemampuan masyarakat selaku debitur 

bank menurun, sehingga masyarakat lebih enggan untuk mengajukan 

kredit maupun pembiayaan dari bank. Hal tersebutlah yang membuat 

posisi aset bank menurun karena menurunnya kredit maupun pembiayaan 

yang disalurkan. Begitu pula dengan risiko kredit yang otomatis menurun 

mengakibatkan penurunan ATMR. Terkait dengan CAR, meskipun modal 

tetap, namun dengan menurunnya ATMR maka rasio CAR cenderung 

menjadi meningkat. 

 

H3a : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Kualitas Aset NPL BCA periode 2005-

2011. 

H3b : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Kualitas Aset NPF BMI periode 2005-

2011. 

 Dari hasil korelasi dapat disimpulkan bahwa H3a dan H3b 

diterima, atau terdapat hubungan antara variabel makroekonomi inflasi, 

suku bunga, dan kurs terhadap NPL BCA maupun NPF BMI namun 

hubungan relatif lemah. Hanya BI Rate terhadap NPL BCA yang 

memiliki hubungan kuat dan signifikan dilihat dari tingkat signifikansi 

dibawah 0,01 yang berarti sangat signifikan dan koefisien sebesar 0,580 
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yang tergolong kuat. Sedangkan nilai tukar terhadap NPL BCA meski 

signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05, namun hubungan relatif 

lemah dengan koefisien yang hanya sebesar 0,399. Untuk variabel inflasi,  

hanya NPF BMI saja yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat 

signifikansi 0,05 meskipun relatif lemah dengan koefisien sebesar 0,416 

di bawah 0,5. Terlihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap NPL 
 INF BI KURS 
NPLK Pearson Correlation .274 .580** .399* 

Sig. (2-tailed) .175 .002 .044 
NPLS Pearson Correlation  -.416*  -.310  .158 

Sig. (2-tailed)  .034 .123 .442 
*signifikan pada level 0,05 (2-tailed) 
**signifikan pada level 0,01 (2-tailed) 
N = 26 
NPLK = NPL BCA 
NPLS = NPF BMI 
INF = Inflasi 
BI = BI Rate 
KURS = Ln Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD 

Sumber: data diolah penulis 

Korelasi inflasi, BI Rate, dan nilai tukar terhadap NPL BCA yang 

berarah positif, berarti jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, BI Rate, dan 

nilai tukar menunjukkan terjadinya kenaikan pula terhadap NPL BCA. 

Hal tersebut dapat disebabkan karena meningkatnya suku bunga 

cenderung membuat debitur keberatan dalam membayar kewajibannya, 

sehingga timbul kredit bermasalah, yang selanjutnya menurunkan kualitas 

kredit yang disalurkan oleh BCA ditandai dengan meningkatnya NPL 

BCA. 

Sedangkan untuk kurs, kenaikan nilai tukar atau melemahnya 

rupiah terhadap mata uang asing juga berdampak signifikan pada NPL 

BCA. Boleh jadi karena banyaknya kredit yang disalurkan kepada sektor 

industri seperti pengusaha importir, maupun dalam bentuk jasa bank 

garansi dan L/C yang diterbitkan oleh BCA. Meningkatnya nilai tukar 

akan meningkatkan kredit bermasalah ketika debitur tidak mampu 

memenuhi kewajiban valuta asingnya terhadap BCA. Sebagaimana 
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dijelaskan oleh Chamberlain et al (1997) bahwa efek langsung dari 

depresiasi kurs pada bank dapat disalurkan melalui efeknya pada 

permintaan pinjaman, tingkat persaingan, dan aspek-aspek lain dari 

kondisi perbankan. Seperti telah dinyatakan dalam banyak studi, namun, 

depresiasi kurs dapat juga mempengaruhi perusahaan domestik dan pada 

gilirannya mengakibatkan penurunan kualitas aset bank sebagai pemberi 

pinjaman ke perusahaan. Frost (2004) juga menunjukkan bahwa 

meskipun bank tidak memiliki selisih antara aset dan kewajiban dalam 

mata uang asing, namun masih mungkin menghadapi risiko kredit dan 

risiko likuiditas yang dapat mengakibatkan kebangkrutan (Sahminan, 

2004). 

Berbeda dengan hubungan antara inflasi dan BI Rate dengan NPF 

BMI yang berarah negatif. Menurut Bohachova (2008), jika efek 

pendistribusian kredit terbukti lebih kuat, tingkat inflasi yang lebih tinggi 

dapat mengakibatkan bank mengambil risiko yang lebih sedikit pada 

neraca. Dengan hasil korelasi negatif pada penelitian ini, maka BMI 

cenderung mengalokasikan dana yang berhasil dihimpunnya kepada 

sektor-sektor yang berisiko rendah, seperti surat berharga syariah. Hal 

tersebutlah yang mengindikasikan adanya kenaikan tingkat inflasi dan BI 

Rate justru diiringi dengan menurunnya tingkat NPF BMI. Untuk variabel 

kurs, meskipun berarah positif, namun keterkaitannya dengan NPF BMI 

tidak signifikan dan cenderung sangat lemah. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Rauf (2010), dengan tingkat 

signifikansi 0,05 menyatakan bahwa inflasi, SBI, dan kurs memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap rasio NPL Bank Mandiri. Sedangkan 

Bank Syariah Mandiri meskipun terpengaruh secara signifikan oleh SBI 

dan kurs, namun cenderung tidak terpengaruh secara signifikan oleh 

inflasi. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian ini, yang mana BMI 

justru hanya signifikan berkorelasi dengan inflasi. 

 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



 
79 

 

H4a : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Rentabilitas ROA BCA periode 2005-

2011. 

H4b : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Rentabilitas ROA BMI periode 2005-2011. 

Tabel 4.6 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap ROA 
 INF BI KURS 
ROAK Pearson Correlation .116 .347 -.263 

Sig. (2-tailed) .573 .083 .194 
ROAS Pearson Correlation .614** .665**  .209 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .306 
**signifikan pada level 0,01 (2-tailed) 
N = 26 
ROAK = ROA BCA 
ROAS =  ROA  BMI 
INF = Inflasi 
BI = BI Rate 
KURS = Ln Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD 

Sumber: data diolah penulis 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara 

inflasi dan BI Rate dengan ROA BMI yang positif sangat signifikan 

dengan tingkat signifikansi 1% serta hubungan yang kuat dengan 

koefisien 0,614 untuk inflasi meski lebih kuat BI Rate dengan koefisien 

0,665. Hal tersebut berarti adanya kenaikan pada inflasi dan BI rate 

mengindikasikan kenaikan pula pada ROA BMI. Sedangkan hubungan 

variabel lainya bersifat relatif lemah dan tidak signifikan. Berlawanan 

dengan ROA BCA yang memiliki hubungan cenderung lemah dan tidak 

signifikan baik terhadap inflasi, BI Rate, maupun nilai tukar. 

Secara keseluruhan masing-masing variabel berhubungan dengan 

arah yang positif kecuali hubungan negatif yang dimiliki oleh variabel 

kurs dengan ROA BCA. Adanya arah yang positif atas hubungan inflasi 

dan BI Rate terhadap ROA BMI dapat terjadi ketika meningkatnya inflasi 

dan BI Rate mengakibatkan meningkatnya nilai investasi pada aset yang 

dimiliki BMI, sehingga tingkat pengembalian atas investasi tersebut juga 

meningkat. Selain itu, adanya kenaikan harga-harga secara keseluruhan 

serta kenaikan BI Rate yang bagaimanapun juga tetap digunakan sebagai 

benchmark bagi bank syariah, merupakan beban operasional bagi BMI. 

Menilai Hubungan..., Christiana Parendrarti, Ak.-Ibs, 2012 
 



 
80 

 

Di sini, BMI dapat mengalokasikan beban tersebut dengan meningkatkan 

fee atau tarif yang dikenakan kepada nasabah pengguna jasa BMI. Hal 

tersebut yang mendorong profitabilitas BMI meningkat ditandai dengan 

meningkatnya ROA akibat meningkatnya inflasi dan BI Rate. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa H4a ditolak 

sedangkan H4b diterima. Meskipun tidak konsisten dengan penelitian 

Rauf (2010) sebelumnya bahwa secara keseluruhan variabel 

makroekonomi inflasi, SBI, dan kurs memiliki pengaruh signifikan 

terhadap rasio kinerja ROA Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. 

 

H5a : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Efisiensi BOPO BCA periode 2005-2011. 

H5b : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Efisiensi BOPO BMI periode 2005-2011. 

Tabel 4.7 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap BOPO 
  INF BI KURS 

BOPOK Pearson Correlation .192 .428* .447* 
Sig. (2-tailed) .347 .029 .022 

BOPOS Pearson Correlation  -.632**  -.556**  -.216 
Sig. (2-tailed)  .001 .003 .289 

*signifikan pada level 0,05 (2-tailed) 
**signifikan pada level 0,01 (2-tailed) 
N =26 
BOPOK =  BOPO BCA 
BOPOS =  BOPO BMI 
INF = Inflasi 
BI = BI Rate 
KURS = Ln Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD 
Sumber: data diolah penulis 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa H5a dan H5b 

diterima atau terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi inflasi, 

suku bunga, dan kurs dengan BOPO BCA dan BMI. Meskipun tingkat 

signifikansi mengindikasikan bahwa antara BI Rate dan kurs dengan 

BOPO BCA berhubungan signifikan, namun hubungannya cenderung 

lemah karena hasil koefisien Pearson hanya berada pada level 0,428 dan 

0,447 di bawah 0,5. Sedangkan variabel makroekonomi inflasi dan BI 
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Rate meski berhubungan negatif terhadap BOPO BMI, namun hasil 

koefisien Pearson menunjukkan hubungan yang lebih kuat pada angka 

0,632 dan 0,556, dan level signifikansi 1% yang berarti sangat signifikan. 

 BI Rate dan nilai tukar yang memiliki hubungan signifikan 

terhadap BOPO BCA karena sebagai bank konvensional yang selalu 

beroperasional dengan bunga, tentu BCA juga sangat bergantung pada 

tingkat suku bunga. Adanya perubahan BI Rate sebagai suku bunga 

acuan, mengakibatkan perubahan suku bunga baik deposit maupun 

pinjaman. Kondisi ini seperti dibahas sebelumnya, di mana ketika suku 

bunga deposit menjadi meningkat, akan menyebabkan beban bunga bagi 

BCA. Padahal tingkat suku bunga deposit yang tinggi akan mendorong 

masyarakat untuk menanamkan dananya pada bank dalam bentuk 

tabungan maupun deposito. Beban tersebut memaksa bank untuk 

menanggulanginya dengan meningkatkan suku bunga pinjaman. Di sisi 

lain, meningkatnya suku bunga pinjaman dapat menurunkan minat 

masyarakat untuk membuka kredit baru, begitu pula dengan kredit yang 

telah ada tidak dapat semata-mata disesuaikan dengan tingkat suku bunga 

yang baru. Hal tersebut yang membuat BOPO BCA positif meningkat 

karena adanya peningkatan suku bunga. 

 Adanya peningkatan nilai tukar juga memiliki hubungan 

signifikan yang berarti meningkat pula BOPO BCA. Arah positif tersebut 

dapat terjadi apabila BCA memiliki kewajiban dalam bentuk valuta asing, 

sehingga peningkatan nilai tukar akan meningkatkan beban bagi BCA 

untuk memenuhi kewajiban tersebut. Meningkatnya beban tanpa diiringi 

peningkatan pendapatan mengakibatkan BOPO meningkat. 

 Jika pada penelitian ini hanya BI Rate dan kurs yang memiliki 

hubungan terhadap BOPO BCA secara signifikan, dan hanya inflasi dan 

BI Rate yang memiliki hubungan signifikan dengan BOPO BMI, pada 

penelitian Rauf (2010) justru inflasi dan kurs yang berpengaruh signifikan 

tehadap BOPO Bank Mandiri sedangkan inflasi, SBI, dan kurs seluruhnya 

berpengaruh signifikan terhadap BOPO Bank Syariah Mandiri. 
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H6a : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Likuiditas LDR BCA periode 2005-2011. 

H6b : Terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap 

kinerja keuangan kategori Likuiditas FDR BMI periode 2005-2011. 

 

Sumber: data diolah penulis 

 Hasil Pearson menunjukkan hanya variabel makroekonomi BI 

Rate yang memiliki hubungan sangat signifikan terhadap LDR BCA 

karena tingkat signifikansi 0,000 dibawah 0,01dan korelasi sangat kuat 

dengan koefisien 0,710 diatas 0,05. 

Arah yang negatif memiliki arti bahwa ketika terjadi kenaikan 

pada BI Rate, justru akan menurunkan LDR BCA. BCA sebagai bank 

konvensional yang selalu terpapar suku bunga dalam operasionalnya, 

akan sangat signifikan apabila terjadi perubahan BI Rate terhadap 

permintaan kredit. Ketika BI Rate meningkat, suku bunga simpanan akan 

menyesuaikan meningkat, masyarakat akan cenderung berinvestasi atau 

menyimpan dananya di bank. Namun, beban bunga tersebut akan 

dialokasikan sebagai cost dalam menentukan suku bunga pinjaman, yang 

akan menurunkan permintaan kredit dari masyarakat. 

Sebaliknya, ketika BI Rate menurun, suku bunga simpanan akan 

menyesuaikan menurun, begitu pula dengan menurunnya suku bunga 

pinjaman. Hal tersebut yang membuat permintaan kredit meningkat. 

Bukan hanya ATM saja yang banyak tersebar, tetapi juga fasilitas kartu 

kerdit BCA sangat beragam dan banyak digunakan masyarakat untuk 

Tabel 4.8 Korelasi Antara Variabel Makroekonomi Terhadap LDR 

  INF BI KURS 
LDRK Pearson Correlation -.379 -.710** -.051 

Sig. (2-tailed) .056 .000 .805 
LDRS Pearson Correlation  .087  -.208  .142 

Sig. (2-tailed)  .673 .307 .490 
**signifikan pada level 0,01 (2-tailed) 
N =26 
LDRK = LDR BCA 
LDRS = FDR BMI 
INF = Inflasi 
BI = BI Rate 
KURS = Ln Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD 
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konsumtif jangka pendek. masyarakat akan cenderung lebih mudah 

menggunakan kartu kredit ketika ada tawaran cicilan dengan suku bunga 

rendah. Bagaimanapun juga, hal tersebut dapat mempengaruhi 

penghitungan rasio LDR karena adanya perubahan komposisi total dana 

pihak ketiga dengan jumlah kredit yang disalurkan. 

Sedangkan variabel makroekonomi lainnya yakni inflasi dan nilai 

tukar memiliki korelasi negatif lemah dilihat dari koefisien yang rendah, 

serta tidak signifikan terhadap LDR BCA dilihat dari tingkat signifikansi 

diatas 0,05. Dengan arah yang juga negatif sebagaimana BI Rate, Hal ini 

mengindikasikan bahwa meningkatnya inflasi dan kurs akan 

mengakibatkan LDR BCA menurun, hanya saja tidak secara signifikan. 

Untuk FDR BMI, seluruh variabel makroekonomi inflasi, BI Rate, 

dan kurs tidak memiliki hubungan yang signifikan karena tingkat 

signifikansi diatas 0,05 dan nilai koefisien Pearson cenderung sangat 

lemah. Melihat arah hubungannya, jika keseluruhan variabel 

makroekonomi memiliki hubungan yang negatif atau berlawanan pada 

LDR BCA, pada FDR BMI hanya suku bunga yang hubungannya 

berlawanan arah. Hal ini dapat disebabkan karena bagaimanapun juga, 

bank syariah salah satunya BMI masih menggunakan BI Rate sebagai 

tingkat suku bunga acuan untuk benchmark dalam menentukan rate atau 

nisbah bagi hasil. Sedangkan inflasi dan nilai tukar berarah positif yang 

berarti tingkat kenaikan inflasi atau kurs tidak menyebabkan kenaikan 

yang signifikan pada tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh BMI. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa H6a diterima sedangkan 

H6b ditolak. 

Berbeda dengan hasil penelitian Rauf (2010), di mana hasil 

temuan menyatakan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% terdapat 

pengaruh yang signifikan atas tingkat SBI dan inflasi terhadap LDR Bank 

Mandiri meskipun tidak terpengaruh signifikan dari kurs. Sedangkan FDR 

Bank Syariah Mandiri justru terpengaruhi signifikan oleh kurs, dan tidak 

signifikan oleh inflasi dan SBI. 
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4.4 Implikasi Managerial 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk periode 12 tahun yakni 

2000-2011, grafik tren dan hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja keuangan BCA dengan kinerja keuangan BMI, di 

mana rasio kinerja BCA lebih unggul dibanding BMI dilihat dari rasio CAR, 

NPL, ROA, dan BOPO. Sedangkan hanya LDR BCA yang lebih rendah 

dibanding FDR BMI. Hal tersebut dapat dijadikan awareness bagi pihak 

managerial BMI, karena terdapat faktor-faktor yang perlu dievaluasi terutama 

terkait dengan peningkatan efisiensi operasional untuk efisiensi dan profitabilitas 

yang lebih baik, serta peningkatan prinsip prudensial untuk kualitas aset yang 

lebih baik. Tentu diperlukan sistem, proses, dan kontrol yang terintegrasi untuk 

dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangannya. Sebaliknya, pihak managerial 

BCA juga sebaiknya memperhatikan prinsip kepatuhan terkait dengan 

pemenuhan rasio LDR optimal menurut anjuran Bank Indonesia, salah satunya 

dapat dilakukan dengan ekspansi kredit terutama kredit modal kerja dan kredit 

investasi. 

Meskipun begitu, hasil temuan dalam penelitian ini tidak dapat 

sepenuhnya menjadi acuan, dan tidak sepenuhnya berarti bahwa bank 

konvensional secara keseluruhan memiliki kinerja yang lebih baik dibanding 

kinerja bank syariah, mengingat bila hanya satu sampel yang digunakan tidak 

dapat menggeneralisasi suatu populasi. Tentu masih terdapat faktor-faktor 

internal lain diluar penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja keuangan bank. 

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan dalam periode 6 tahun yakni sejak 

2005-2011, dengan menggunakan variabel makroekonomi dan rasio keuangan, 

terdapat korelasi antara inflasi, suku bunga BI Rate, dan nilai tukar IDR-USD 

terhadap variabel rasio keuangan CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR BCA maupun 

terhadap variabel rasio keuangan CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR BMI. Hasil 

korelasi tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Korelasi BCA 
BCA CAR NPL ROA BOPO LDR 

Inflasi √√     
BI Rate √√ √√  √ - √√ 
Nilai Tukar  √  √  

  Sumber: data diolah penulis 

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Korelasi BMI 
BMI CAR NPF ROA BOPO FDR 

Inflasi √√ - √ √√ - √√  
BI Rate √√  √√ - √√  
Nilai Tukar      

Sumber: data diolah penulis 

Tanda √√ menunjukkan bahwa korelasi bersifat sangat signifikan dan kuat, 

sedangkan tanda √ bersifat signifikan namun cenderung lemah. Hasil temuan 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja BCA sebagai bank konvensional lebih 

berkorelasi sangat signifikan dengan variabel makroekonomi BI Rate, serta 

korelasi sangat kuat terutama terhadap rasio CAR, NPL, dan LDR, serta BOPO 

meski cenderung lemah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak managerial 

BCA sebaiknya lebih waspada dalam mengantisipasi lonjakan perubahan atau 

pergerakan suku bunga yang dapat memicu risiko maupun perubahan komposisi 

neraca terhadap menurunnya kualitas kinerja terutama permodalan, kualitas aset, 

likuiditas, dan efisiensinya. 

Sedikit berbeda dengan BCA, hasil temuan pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan BMI justru lebih kuat dan sangat 

signifikan berkorelasi dengan inflasi. Terutama untuk rasio CAR, ROA, dan 

BOPO, serta NPF meskipun korelasi sedikit lebih lemah. Hal tersebut sebaiknya 

menjadi perhatian lebih bagi pihak managerial BMI untuk dapat mengantisispasi 

baik kenaikan tingkat inflasi maupun disinflasi yang mungkin berdampak pada 

hasil kinerja keuangan permodalan, rentabilitas, efisiensi, dan kualitas aset. 

Selain itu, BMI sebagai bank syariah juga lebih baik menggunakan benchmark 

atau acuan lain dalam beroperasional terutama untuk menentukan nisbah bagi 

hasil. Karena pada kenyataanya, permodalan, profitabilitas dan efisiensi BMI 

masih secara sangat signifikan dan kuat berkorelasi terhadap suku bunga BI Rate. 

Hal tersebut tentu akan menimbulkan sorotan tersendiri, di mana bank syariah 
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pada prinsipnya tidak melakukan kegiatan operasional, investasi, dan sebagainya 

dengan berpedoman pada suku bunga, melainkan bagi hasil, namun masih secara 

signifikan berkorelasi dengan tingkat suku bunga. 

Hasil penelitian diharapkan dapat mejadi sebagai self-awareness bagi 

masing-masing bank untuk dapat menyusun strategi atau mengambil keputusan 

yang lebih tepat terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan faktor eksternal 

terutama makroekonomi yang dapat memicu bukan hanya pada dampaknya 

terhadap hasil kinerja keuangan tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meminimalisir risiko yang dihadapi. Mengingat, bank merupakan lembaga 

keuangan yang highly regulated oleh karena besarnya risiko yang mungkin 

terjadi. Diantaranya 8 risiko perbankan, yakni risiko kredit, risiko operasional, 

risiko pasar termasuk di dalamnya risiko perubahan suku bunga dan kurs, risiko 

likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. 

Selain itu, analisis yang lebih mendalam juga diharapkan dapat menjadi proteksi 

terhadap dampak sistemik yang mungkin memicu terjadinya krisis perbankan 

seperti yang pernah terjadi sebelumnya. 

Secara keseluruhan, korelasi antara variabel makroekonomi terhadap 

kinerja keuangan suatu bank memiliki hasil yang berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut dapat terjadi bergantung dengan komposisi aset, kewajiban, maupun 

permodalan bank, serta kompleksitas kegiatan operasional bank. Sehingga, tentu 

pihak managerial bank sebaiknya lebih mengenali banknya masing-masing agar 

dapat diambil strategi dan keputusan yang sesuai dan tepat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada Bank Central Asia (BCA) dan Bank Muamalat 

Indonesia (BMI), dengan tujuan untuk melihat perbedaan kinerja keuangan kedua 

bank yang diwakili oleh standar rasio keuangan CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, 

dan LDR/FDR untuk periode 2000-2011, juga untuk melihat hubungan variabel 

indikator makro ekonomi yang diwakili oleh inflasi, BI Rate, dan nilai tukar 

terhadap masing-masing rasio kinerja keuangan BCA dan BMI dalam periode 

2005-2011. 

2. Dengan menggunakan alat uji Independent Sample t-Test, ditemukan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan secara keseluruhan antara masing-masing 

indikator kinerja keuangan BCA dengan kinerja keuangan BMI, dengan Equal 

Variance Assumed masing-masing variance populasi dari rasio keuangan bersifat 

identik kecuali BOPO. Hasil tren menggambarkan bahwa kinerja keuangan BCA 

lebih unggul dilihat dari rasio CAR dan ROA yang lebih tinggi serta rasio NPL 

dan BOPO yang lebih rendah dibandingkan dengan BMI. Sedangkan untuk 

likuiditas, meskipun BCA lebih likuid, tetapi BMI lebih unggul karena memenuhi 

standar ketentuan BI untuk LDR. 

3. Dengan menggunakan alat uji Pearson Correlation Bivariate, CAR baik BCA 

maupun BMI memiliki hubungan yang kuat, positif, dan signifikan dengan inflasi 

dan BI Rate. Sedangkan untuk nilai tukar, baik BCA maupun BMI tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan CARnya. Terdapat hubungan yang sangat 

signifikan dan kuat antara variabel makro ekonomi BI Rate terhadap NPL BCA 

dan hubungan signifikan meski cenderung lemah antara nilai tukar terhadap NPL 

BCA. Sedangkan hanya variabel inflasi yang memiliki hubungan signifikan dan 

lemah terhadap NPF BMI. Tidak terdapat hubungan yang signifikan baik antara 

inflasi, BI Rate, dan nilai tukar terhadap ROA BCA, sedangkan terdapat 

hubungan sangat signifikan dan kuat antara inflasi dan BI Rate terhadap ROA 

BMI. Terdapat hubungan yang signifikan cenderung lemah antara BI Rate dan 
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nilai tukar terhadap BOPO BCA, namun tidak dengan inflasi. Sedangkan terdapat 

hubungan sangat signifikan dan kuat antara inflasi dan BI Rate terhadap BOPO 

BMI, namun tidak dengan nilai tukar. Terdapat hubungan sangat signifikan dan 

sangat kuat antara BI Rate dengan LDR BCA, sedangkan tidak terdapat 

hubungan atau hubungan sangat lemah dan tidak signifikan antara seluruh 

variabel makroekonomi inflasi, BI Rate, dan nilai tukar terhadap FDR BMI. 

4. Secara keseluruhan, pada penelitian ini ditemukan bahwa kinerja keuangan BCA 

lebih berkorelasi signifikan dengan tingkat suku bunga BI Rate pada rasio CAR, 

NPL, BOPO, dan LDR. Sedangkan kinerja keuangan BMI lebih berkorelasi 

signifikan terhadap inflasi dari rasio CAR, NPF, ROA, dan BOPO. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pihak managerial BCA, meskipun memiliki kinerja yang baik secara 

keseluruhan, namun sebaiknya lebih meningkatkan LDR dari bank tersebut 

dengan ekspansi kredit agar memenuhi ketentuan LDR optimal BI. Selain itu, 

sebaiknya lebih waspada dalam beroperasional terkait BCA sebagai bank 

konvensional sangat rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga, 

sebagaimana terlihat dalam hasil temuan penelitian ini bahwa BI Rate lebih 

banyak memiliki hubungan signifikan relatif kuat terhadap kinerja keuangan 

BCA. 

2. Pihak managerial BMI selain lebih memperhatikan dan memperhitungkan 

faktor-faktor internal untuk memperbaiki kinerja keuangan baik dari 

permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan efisiensi bank, namun juga lebih 

memperhatikan faktor eksternal terutama sehubungan dengan hasil temuan 

penelitian ini bahwa kinerja keuangan BMI lebih erat hubungannya secara 

signifikan dan relatif kuat terhadap inflasi. 

3. Baik bagi bank konvensional maupun bank syariah secara keseluruhan, faktor-

faktor eksternal perlu diperhatikan di samping faktor internal, agar dapat 

mengambil keputusan dan strategi yang sesuai sehingga dapat lebih 

meningkatkan kinerja keuangan banknya. Selain itu, terkait dengan resiko yang 
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dapat ditimbulkan dan dapat mempengaruhi kondisi perbankan secara 

keseluruhan. 

4. Masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan dan membuka wawasan lebih dalam 

terkait dengan sistem kegiatan Bank Syariah maupun Bank Konvensional, agar 

masyarakat lebih paham dan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam 

rangka berinvestasi, bertransaksi, atau dalam menggunakan jasa perbankan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan indikator makroekonomi selain 

inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, maupun menggunakan indikator kinerja 

bank lainnya selain dari rasio keuangan, mengingat rasio keuangan terlalu 

sederhana untuk dapat dianalisis lebih dalam. Selain itu, tentu ada faktor-faktor 

lain yang memiliki hubungan selain inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap 

kinerja keuangan. Selain menggunakan indikator yang berbeda, dapat juga 

digunakan alat uji yang berbeda atau menambah sampel bank lebih banyak, 

mengingat, satu sampel saja tidak dapat menggeneralisasi populasi yang diteliti. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1  Output SPSS Uji Independent Sample t-Test 

 
Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CARK 45 12.75 41.55 24.5436 8.78507 

CARS 45 8.01 19.34 12.4656 2.68946 

NPLK 45 .49 7.60 1.8733 1.50124 

NPLS 45 2.12 19.34 5.4471 3.84426 

ROAK 45 1.61 4.04 3.2591 .47997 

ROAS 45 .45 4.01 2.0111 .82860 

BOPOK 45 60.87 86.31 70.3476 6.23187 

BOPOS 45 75.76 98.00 85.5022 5.76064 

LDRK 45 9.28 61.67 36.5862 15.01812 

LDRS 45 73.22 115.95 93.8216 9.16216 

Valid N (listwise) 45     

 
 
 

 

 

 

Tabel 2 

Group Statistics 

 
BANK N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

CAR BCA 45 .245436 .0878507 .0130960 

BMI 45 .124656 .0268946 .0040092 

NPL BCA 45 .018733 .0150124 .0022379 

BMI 45 .054471 .0384426 .0057307 

ROA BCA 45 .032591 .0047997 .0007155 

BMI 45 .020111 .0082860 .0012352 

BOPO BCA 45 .703476 .0623187 .0092899 

BMI 45 .855022 .0576064 .0085875 

LDR BCA 45 .365862 .1501812 .0223877 

BMI 45 .938216 .0916216 .0136581 
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Tabel 3 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

CAR Equal variances assumed 54.831 .000 8.819 88 .000 .1207800 .0136960 .0935622 .1479978 

Equal variances not 

assumed 
  8.819 52.176 .000 .1207800 .0136960 .0932992 .1482608 

NPL Equal variances assumed 7.174 .009 -5.809 88 .000 -.0357378 .0061521 -.0479639 -.0235117 

Equal variances not 

assumed 
  -5.809 57.115 .000 -.0357378 .0061521 -.0480567 -.0234189 

ROA Equal variances assumed 21.499 .000 8.743 88 .000 .0124800 .0014275 .0096432 .0153168 

Equal variances not 

assumed 
  8.743 70.539 .000 .0124800 .0014275 .0096334 .0153266 

BOPO Equal variances assumed .228 .635 -11.979 88 .000 -.1515467 .0126510 -.1766878 -.1264055 

Equal variances not 

assumed 
  -11.979 87.462 .000 -.1515467 .0126510 -.1766900 -.1264034 

LDR Equal variances assumed 16.717 .000 -21.825 88 .000 -.5723533 .0262251 -.6244701 -.5202365 

Equal variances not 

assumed 
  -21.825 72.768 .000 -.5723533 .0262251 -.6246226 -.5200841 
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LAMPIRAN 2  Output SPSS Uji Pearson Correlation 

 
Tabel 4 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CARK 26 12.75 25.29 18.1696 3.99823 

CARS 26 9.64 16.88 12.7508 2.09425 

NPLK 26 .49 1.85 1.0619 .44471 

NPLS 26 2.60 8.86 4.5488 1.41962 

ROAK 26 3.04 3.84 3.4704 .21862 

ROAS 26 .45 3.26 2.0719 .81474 

BOPOK 26 60.87 70.41 66.9723 2.63538 

BOPOS 26 75.76 95.71 83.8504 5.19078 

LDRK 26 37.25 61.67 47.7988 7.00458 

LDRS 26 83.60 106.39 94.8296 6.31320 

INF 26 2.80 17.90 7.7862 4.15769 

BIRate 26 6.17 12.75 8.4008 2.03060 

lnKURS 26 9.05595 9.36192 9.1488990 .07437046 

Valid N (listwise) 26     
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