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ABSTRACT 
The motivation of this research is to analyze The Relations Between Macroeconomic 
Conditions and Financial Performance among Bank Central Asia and Bank Muamalat 
Indonesia instead to compare Financial Performance themselves. This research will 
perform a comparation of bank’s financial performance during periods 2000-2011, and 
also the relation of macroeconomic condition to bank’s financial performance during 2005-
2011. This research result is based on macroeconomic indicators such as inflation, interest 
rate (BI Rate), and exchange rate (USD-IDR), and Bank’s Financial Ratios such as CAR, 
NPL, ROA, BOPO, and LDR as representative in Financial Performance.Using statistical 
method Independent Sample t-Test, the result finds that each of Financial Performance 
among BCA and BMI has signifficantly 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 toBMI’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. 
 
I. PENDAHULUAN 

I.1. LATAR BELAKANG 
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). 

Fenomena yang terjadi adalah sebagian besar indikator perekonomian seperti 
inflasi, suku bunga, dan nilai tukar melonjak sangat tajam pada masa krisis tersebut, 
hampir seluruh bank mengalami kerugian yang parah hingga menguras modalnya 
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terutama disebabkan oleh negative spread. Ketika kondisi tersebut 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. 

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 informasi mengenai 
permasalahan dalam industri perbankan (Muliaman, Wimboh, & Bambang, 2003). 

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”. 

 
I.2. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini 
diwujudkan dengan pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Central Asia dengan 
Bank Muamalat Indonesia pada periode 2000-2011? 
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b. Apakah terdapat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja 
keuangan Bank Central Asia dan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2005-
2011? 
 

I.3. TUJUAN PENELITIAN 
Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk melihat perbedaan kinerja keuangan Bank Central Asia dengan Bank 
Muamalat Indonesia pada periode 2000-2011. 

b. Untuk melihat hubungan antara variabel makro ekonomi terhadap kinerja 
keuangan Bank Central Asia dan Bank Muamalat Indonesia periode 2005-2011. 
 

I.4. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan pada BCA dan BMI yang sebanding dalam hal status 

yakni Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa) dan aktif beroperasi sejak 
tahun 2000-2011. Dengan fokus 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 (USD-IDR). 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. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

II.1. TINJAUAN PUSTAKA 
II.1.1. MAKROEKONOMI 

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. 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; Bramantyo, 2006). 

 
II.1.2. INDIKATOR MAKRO EKONOMI 

Sebagaimana makro ekonomi berkaitan dengan perekonomian suatu 
negara, maka terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur 
tingkat keberhasilan suatu negara mengelola perekonomiannya secara makro. 
Membahas lebih lanjut mengenai indikator makro ekonomi yang digunakan 
sebagai variabel makro ekonomi dalam penelitian ini, berikut penjelasannya: 
1. Inflasi 

Dalam perekonomian, harga-harga cenderung naik sepanjang waktu. 
Peningkatan dalam seluruh tingkat harga ini disebut inflasi (Mankiw, 2006). 
Kestabilan harga juga merupakan ukuran keberhasilan ekonomi makro suatu 
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negara yang ditunjukkan dengan laju inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi 
kenaikan harga. Tingkat laju inflasi di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik 
berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). 
2. Suku Bunga 

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. 
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). 
3. Nilai Tukar 

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 (Mankiw, 2006), 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. 

Pengaruh teoritis fluktuasi nilai tukar terhadap resiko bank tergantung pada 
pengaruh antara pergerakan mata uang dan paparan devisa bank, selain itu, 
memburuknya terms of trade dapat mengganggu sistem perbankan (Bohachova, 
2008). 

 
II.1.3. PENGERTIAN BANK UMUM 

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 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. 

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) 
II.1.4. PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH 
Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I pasal 
1, yang dimaksud dengan: 
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(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. 

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. 

 
II.1.5. KINERJA KEUANGAN BANK 

Penilaian kinerja bank menggunakan standar rasio-rasio keuangan bank 
yang biasa dipakai untuk menentukan kinerja perbankan berdasarkan aspek 
berikut (Mustafa & Surya, 2006): 
1. Permodalan (Capital): Menggunakan indikator CAR (Capital Adequacy Ratio) 

yaitu persentase antara total modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. 
2. Kualitas Aset (Asset Quality): Menggunakan indikator NPL (Non Performing 

Loan) yaitu persentase antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang 
diberikan. 

3. Rentabilitas (Earning): yaitu kemampuan menghasilkan laba. Menggunakan 
indikator ROA (Return On Asset) yaitu persentase antara laba (rugi) tahun 
berjalan terhadap aset. 

4. Likuiditas (Liquidity): Kemampuan memenuhi hutang-hutang dan permohonan 
kredit yang layak dibiayai. Menggunakan indikator LDR (Loan to Deposit Ratio) 
yaitu persentase antara kredit tersalur terhadap total dana pihak ketiga. 

5. Efisiensi (Efficiency): Menggunakan Indikator BOPO (Beban Operasional per 
Pendapatan Operasional) yaitu persentase antara beban operasional terhadap 
pendapatan operasional. 
 

II.1.6. KETERKAITAN HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 
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 
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konvensional. Secara keseluruhan, Independent t-test menunjukkan terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank 
konvensional. 

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). 

Sementara itu, 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. 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) (Bohachova, 2008). 

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). 

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). 

 
II.1.7. PENELITIAN TERDAHULU 

Mustafa dan Surya (2006) sebelumnya telah menganalisa perbandingan 
kinerja keuangan bank syariah dengan bank umum konvensional sebelum dan 
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sesudah deregulasi finansial dan krisis moneter. 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. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rauf (2010), yang 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. Diperoleh hasil bahwa inflasi, suku 
bunga, dan nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio kinerja 
CAR, NPL, ROA, ROE Bank Konvensional, dan rasio kinerja CAR, ROA, BOPO 
Bank Syariah. 

 
II.2. RERANGKA PENELITIAN 

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, suku bunga, dan nilai tukar dengan kinerja keungan bank CAR, NPL/NPF, 
ROA, BOPO, LDR/FDR. Melengkapi penelitian –penelitian sebelumnya, penelitian ini 
dilakukan dengan rerangka penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II.3. HIPOTESIS 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan rerangka 
pemikiran, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 
H1. Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan BCA dengan BMI pada 

periode 2000-2011. 
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. 
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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. 

 
III. METODE PENELITIAN 

III.1.  OBJEK PENELITIAN 
Objek penelitian ini adalah Bank Central Asia dan Bank Muamalat Indonesia 

yang berstatus Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa). Variabel yang 
digunakan dibatasi, diantaranya, variabel makro ekonomi yang hanya menggunakan 
inflasi, BI rate, dan nilai tukar kurs tengah. Sedangkan variabel kinerja keuangan yang 
hanya menggunakan rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR. 

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 suku bunga yang 
digunakan adalah BI Rate yang baru di implementasikan sejak 2005. 

 
III.2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

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. 
 

III.3. METODE PENGUMPULAN DATA 
III.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, dua bank yang terpilih secara purposive sampling adalah Bank 
Central Asia sebagai Bank Konvensional dan Bank Muamalat Indonesia sebagai 
Bank Syariah. 
III.3.2. 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) dengan menggunakan media 
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teknologi dan komunikasi, seperti meminta langsung dari perpustakaan, 
mengunduh melalui internet, situs dan website resmi Bank yang diteliti, Bank 
Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. 

III.4. VARIABEL PENELITIAN 
Variabel yang digunakan adalah indikator makroekonomi, terinci sebagai berikut: 
1. Inflasi. Data mengenai inflasi merupakan tingkat inflasi triwulanan yang dihitung 

dari Indeks Harga Konsumen. 
2. Suku Bunga. Data untuk suku bunga yang digunakan adalah rata-rata 

triwulanan BI rate bulanan. 
3. Nilai Tukar. Data yang digunakan untuk melihat nilai tukar merupakan rata-rata 

triwulanan posisi kurs tengah Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika Serikat 
(USD). 

Variabel yang digunakan untuk mewakili kinerja keuangan bank adalah indikator 
rasio-rasio keuangan yang dihitung per triwulanan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Capital. Menggunakan rasio permodalan CAR, baik bagi BCA maupun BMI. 
2. Asset Quality. Menggunakan rasio NPL dari BCA atau NPF dari BMI. 
3. Rentability. Menggunakan rasio rentabilitas atau profitabilitas ROA bank, baik 

bagi BCA maupun BMI. 
4. Efficiency. Menggunakan rasio rentabilitas yang sekaligus sebagai rasio 

efisiensi BOPO bank, baik bagi BCA maupun BMI. 
5. Liquidity. Menggunakan rasio likuiditas LDR bank bagi BCA atau FDR bagi 

BMI. 
III.5. METODE ANALISIS DATA 

III.5.1. 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). 
III.5.2. UJI KORELASI HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

Terdapat dua aspek untuk analisis korelasi Pearson Correlation, yaitu 
(Singgih, 2012): 
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 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa angka korelasi di atas 
0,05 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedangkan di bawah 0,05 
korelasi lemah. 

 
 Tanda korelasi berpengaruh pada penafsiran hasil. Tanda - (negatif) 

menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda 
+ (positif) menunjukkan arah hubungan yang sama. 
 

2. Signifikansi Hasil Korelasi 
Dasar pengambilan keputusannya adalah berdasarkan probabilitas pada 

kolom Sig.(2-tailed) jika menghasilkan angka di bawah 0,025 (<0,025), maka 
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berarti Ada Hubungan (Korelasi) Antara Dua Variabel atau angka korelasi tidak 
0. Kedua, berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS (hasil dari pilihan Flag 
significant correlations) (Singgih, 2012). 

 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah bank umum swasta nasional, konvensional maupun 

syariah. Kedua bank yang dipilih berdasarkan purposive sampling method tersebut 
merupakan Bank Central Asia yang selanjutnya disebut BCA, dan Bank Muamalat 
Indonesia yang selanjutnya disebut BMI. 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 peraturan 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. 

 
IV.2. Pembahasan Hasil Penelitian: Uji Beda 

IV.2.1. Statistik Deskriptif 
Secara deskriptif, data merupakan 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 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. 

Didapat 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 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%. 

 
IV.2.2. Analisis Tren 

Secara teknikal, analisis tren dilakukan dengan tujuan untuk melihat grafik 
atau pola pergerakan nilai rasio keuangan BCA dan BMI sejak tahun 2000 hingga 
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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 
CARK = CAR BCA 
CARS = CAR BMI 

Dari hasil grafik di atas, dapat dilihat bahwa CAR BCA cenderung 
mengalami penurunan selama 12 tahun terakhir. Sedangkan CAR BMI relatif lebih 
stabil. 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. 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. 

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 
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Grafik menunjukkan bahwa NPF BMI lebih tinggi setiap tahunnya dibanding 
dengan NPL BCA. Untuk tahun 2000, 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. 

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. 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. 

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. 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. 

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. 

 
Untuk rasio BOPO, BOPO BCA lebih rendah dibandingkan BOPO BMI 

sepanjang periode 2000-2011. Hal ini terlihat pada grafik di bawah, 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 
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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%. 

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 

 
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 
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 
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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. 

 
IV.2.3. Uji Beda Independent Sample t-Test 

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 penuliis 

Berdasarkan Uji Independent Sample t-Test yang dilakukan atas variabel antara 
rasio kinerja keuangan BCA dan rasio kinerja keuangan BMI diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
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. 

 
IV.3. Pembahasan Hasil Penelitian: Uji Korelasi 

IV.3.1. Analsis Data dan Statistik Deskriptif 
Secara deskriptif, data yang digunakan untuk uji korelasi sama seperti 

deskripsi statistik sebelumnya yakni 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. Sehingga 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. 

Tidak hanya itu, uji korelasi juga menggunakan data atas variabel 
makroekonomi. Deskripsi data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat inflasi di 
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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 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 diuji 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. 
IV.3.2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan Uji Korelasi Bivariat Pearson diperoleh hasil berikut: 
  Tabel 4.3 Hasil Korelasi BCA 

BCA CAR NPL ROA BOPO LDR 
Inflasi Pearson 

Correlation  .532** .274 .116 .192 -.379 
Sig. (2-Tailed)  .005 .175 .573 .347 .056 

BI Rate Pearson 
Correlation  .836** .580** .347 .428* -.710** 
Sig. (2-Tailed) .000 .002 .083 .029 .000 

Nilai Tukar Pearson 
Correlation  .042 .399* -.263 .447* -.051 
Sig. (2-Tailed) .839 .044 .194 .022 .805 

Sumber: data diolah penulis 
  Tabel 4.4 Hasil Korelasi BMI 

BMI CAR NPL ROA BOPO LDR 
Inflasi Pearson 

Correlation .557**   -.416* .614**  -.632**  .087 
Sig. (2-Tailed)  .003  .034  .001  .001  .673 

BI Rate Pearson 
Correlation .686**  -.310 .665**  -.556**  -.208 
Sig. (2-Tailed) .000 .123 .000 .003 .307 

Nilai Tukar Pearson 
Correlation -.046  .158  .209  -.216  .142 
Sig. (2-Tailed) .824 .442 .306 .289 .490 

Sumber: data diolah penulis 
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Keterangan: 
*signifikan pada level 0,05 (2-tailed) 
**signifikan pada level 0,01 (2-tailed) 
N = 26 
 
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 dan 4.5, Berdasarkan 
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. Hasil Pearson Correlation 
menunjukkan bahwa angka koefisien inflasi dan suku bunga diatas 0,5 
mengindikasikan hubungan relatif kuat 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. 

 
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 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. 

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. Sedangkan untuk kurs, 
melemahnya rupiah terhadap mata uang asing juga berdampak signifikan pada 
NPL BCA. Berbeda dengan hubungan antara inflasi dan BI Rate dengan NPF BMI 
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yang berarah negatif. Untuk variabel kurs, meskipun berarah positif, namun 
keterkaitannya dengan NPF BMI tidak signifikan dan cenderung sangat lemah. 
 
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. 

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. 
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. 

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 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. 

 
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 LDR BMI periode 2005-2011. 

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. 

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 
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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 LDR BMI hanya suku bunga yang hubungannya 
berlawanan arah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa H6a diterima 
sedangkan H6b ditolak. 

 
IV.4. Implikasi Managerial 

Grafik tren dan hasil uji beda 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. 

Lebih lanjut, dengan menggunakan variabel makroekonomi dan rasio keuangan, 
hasil temuan menunjukkan bahwa kinerja BCA sebagai bank konvensional lebih 
berkorelasi sangat kuat dan sangat signifikan dengan variabel makroekonomi BI Rate. 
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. 

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan BMI justru lebih kuat 
dan sangat signifikan berkorelasi dengan inflasi. 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. 

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. 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. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Penelitian ini dilakukan pada satu bank konvensional dan satu bank syariah di 

Indonesia yang berstatus Bank Umum Swasta Nasional Devisa, dengan tujuan 
untuk melihat perbedaan kinerja keuangan kedua bank yang diwakili oleh standar 
rasio keuangan CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR, juga untuk melihat hubungan 
variabel indikator makro ekonomi yang diwakili oleh inflasi, suku bunga, dan nilai 
tukar terhadap rasio kinerja keuangan bank tersebut. 

b. 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. 

c. Dengan menggunakan alat uji Correlatoion Bivariate, inflasi berkorelasi positif kuat 
sangat signifikan dengan CAR BCA, CAR dan ROA BMI. Sedangkan Negatif kuat 
sangat signifikan terhadap BOPO BMI, dan negatif signifikan meski cenderung 
lemah terhadap NPF BMI. Variabel Suku Bunga BI Rate memiliki korelasi positif 
kuat sangat signifikan terhadap CAR dan NPL BCA, CAR dan ROA BMI. Korelasi 
negatif kuat sangat signifikan terhadap LDR BCA dan BOPO BMI. Sedangkan 
positif signifikan meski cenderung lemah terhadap BOPO BCA. Variabel Kurs 
hanya memiliki korelasi positif signifikan meski cenderung lemah terhadap NPL 
dan BOPO BCA. 

d. Secara keseluruhan, pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel makro ekonomi 
BI Rate lebih memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja keuangan BCA 
dibandingkan dengan kinerja BMI yang justru lebih berkorelasi signifikan terhadap 
inflasi. 

V.2. SARAN 
Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 
a. Pihak managerial baik dari BCA maupun BMI sebaiknya lebih memperhatikan dan 

memperhitungkan faktor-faktor eksternal salah satunya kondisi makro ekonomi, di 
samping faktor internal bank. Agar dapat mengambil keputusan yang sesuai 
sehingga lebih meningkatkan kinerja keuangan banknya. Selain itu, faktor-faktor 
tersebut perlu diperhatikan terkait dengan resiko yang dapat ditimbulkan dan 
dapat mempengaruhi kinerja perbankan secara keseluruhan. 

b. 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. 
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