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  Indonesia Banking School 
 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kinerja keuangan dengan menggunakan rasio ROA, NPF, BOPO dan Growth 

Asset terhadap tingkat kesehatan bank pada bank syariah di Indonesia. Pemilihan 
sampel menggunakan metode purposive sampling.  Data diperoleh dari data 
sekunder laporan tahunan 11 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 
pada tahun 2013-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF 
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank. Sementara ROA, 
BOPO dan Growth Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kesehatan 
bank pada bank umum syariah di Indonesia. 
 
Kata kunci: Tingkat Kesehatan Bank, Regresi Logistik, ROA, BOPO, NPF, 

Growth 
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Abstract 

The purpose of this research is to examine and analyze the influence of the 

financial performance by using ratio of ROA, NPF, BOPO and Growth Asset to 

bank health level at sharia bank in Indonesia. The sample in this research 

determined by using purposive sampling method. Data is obtained from 

secondary data of annual report of 11 sharia commercial banks registered at 

Bank Indonesia in 2013-2016. The analysis technique used in this research is 

logistic regression analysis. The results of this study indicate that the NPF has a 

significant effect on Bank Soundness. While ROA, BOPO and Growth Asset has 

no significant effect on bank soundness in sharia banks in Indonesia. 

Keyword: Bank Health Level/Bank Soundness Level, logistic regression, ROA, 

NPF, BOPO, Growth 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pramono dan Syafitri (Puspitadewi, 2010) mengemukakan bahwa 

kestabilan perekonomian di suatu negara ditentukan oleh banyak faktor, salah 

satunya adalah sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan jantung dalam 

sistem perekonomian sebuah negara dan sebagai alat dalam pelaksanaan 

kebijakan moneter pemerintah. Peran bank di jaman modern ini sudah 

menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat diseluruh negara karena 

jasa dan produk perbankan yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena itu bank harus semakin berkembang dan terus menerus 

berinovasi untuk menarik minat masyarakat menggunakan jasa dan produk 

yang ditawarkan oleh bank. Terdapat 2 jenis bank, yaitu Bank konvensional 

dan Bank syariah. 

Bank syariah mulai dilirik oleh bankir di Indonesia adalah saat 

Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998. Krisis yang 

terjadi pada 1997-1998 mengakibatkan ketidakstabilan industri perbankan di 

Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bagi industri perbankan pada saat itu 

adalah ditutupnya 16 bank umum setelah terjadi rush besar-besaran oleh 

nasabah bank tersebut sehingga perbankan kehilangan likuiditasnya. Lalu 

krisis yang terjadi tahun 2008, bank umum syariah menunjukkan 

ketahanannya menghadapi krisis yang terjadi membuat bank umum syariah 
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mulai berkembang. Perkembangan bank umum syariah dapat dilihat pada 

tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Bank Umum Syariah 

 1998 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BUS 1 2 3 5 6 11 11 11 11 12 12 13 
UUS - 8 26 27 25 23 24 24 23 22 22 21 
BPRS 76 84 114 131 138 150 158 155 160 163 163 166 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2017, www.ojk.go.id 

Industri perbankan syariah di Indonesia merupakan industri perbankan 

yang relatif stabil. Bahkan, bank syariah telah menunjukkan kualitas 

kinerjanya dengan pertumbuhan pangsa pasar sebesar 4,8% dari total 

perbankan nasional pada 2013 dan diperkirakan mencapai 5,25%, 6,25% di 

akhir 2014 (Puji, 2015). 

Berkembangnya perbankan syariah perlu diimbangi dengan adanya 

peningkatan inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas. Semakin meningkatnya 

inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas pada perbankan syariah nantinya 

akan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko pada 

bank syariah, untuk itu bank syariah perlu mengidentifikasi permasalahan 

yang mungkin timbul dari operasional bank. Untuk itu diperlukan adanya 

penilaian tingkat kesehatan bank. Bagi bank, hasil akhir penilaian dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di 

waktu yang akan datang dan rencana bisnis ke depan serta memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang berpotensi menganggu kinerja bank. Penilaian 

kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana dari 

masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat 
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saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup 

mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh 

nasabahnya. Bagi regulator, penilaian tingkat kesehatan bank menjadi input 

dalam menyusun strategi dan rencana pengawasan bank yang efektif sehingga 

bersama-sama dengan bank dapat menciptakan individual bank dan sistem 

perbankan yang sehat dan berkesinambungan. 

Bank Indonesia menerbitkan peraturan baru mengenai tata pelaksanaan 

penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dimana 

bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara self assesment 

berlaku sejak 1 Januari 2012, yaitu metode Risk Based Bank Rating yang 

meliputi aspek Risiko, GCG, Rentabilitas (Earning), dan Capital. Parameter 

pengukuran kesehatan bank sebelum Risk Based Bank Rating adalah metode 

CAMELS (Capital,Asset Quality, Management, Earning, Liquidity dan 

Sensitivity of Risk). Risk Based Bank Rating merupakan penyempurnaan dari 

metode CAMELS dan dengan sistem penilaian RBBR ini, diharapkan bank 

mampu mengidentifikasi masalah sejak dini, melakukan tindak lanjut 

perbaikan yang sesuai dan lebih cepat. 

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap 

periode penilaian ditentukan suatu bank apakah bank itu sehat ataupun tidak. 

Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada 

peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bagi bank yang menurut penilaian 

sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah 
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yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan. Akan tetapi bagi bank yang 

terus menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu bank wajib 

memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan 

prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara 

berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah 

perbaikan secara efektif. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian 

atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu 

bank.  

Puspitadewi (2010) menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya 

akan mempertimbangkan kinerja suatu bank dalam mendukung keputusannya 

dalam berinvestasi. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank juga 

dipengaruhi oleh kinerja bank tersebut. Karena pada dasarnya penilaian 

masyarakat dilihat dari ukuran tersirat seperti fasilitas, pelayanan dan tingkat 

keuntungan. Sehingga sebagai lembaga yang dalam kegiatanya menggunakan 

dana dari masyarakat bank dituntut untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kinerjanya. Situasi dan kondisi yang demikian memaksa 

manajemen bank memperoleh tantangan yang lebih berat dalam mengelola 

masing-masing banknya agar dapat mengembangkan semaksimal mungkin 

bank yang dikelolanya serta menjaga kinerjanya. Kinerja keuangan bank yang 

optimal penting untuk menciptakan industri perbankan nasional yang lebih 

kuat sehingga dapat mendukung perekonomian Indonesia yang maju dengan 
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membantu peningkatan sektor riil. Kinerja keuangan bank yang sehat dapat 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat begitu pula sebaliknya, penurunan 

kinerja keuangan bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.  

Kinerja keuangan dapat dianalisa dengan menggunakan rasio 

keuangan. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan adalah rasio 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA), rasio efisiensi 

yang diproksikan dengan Beban Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO), rasio kualitas aset yang diproksikan dengan Non Performing 

Finance (NPF) dan rasio pertumbuhan yang diproksikan dengan Growth 

Asset. 

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan tingkat kesehatan bank, 

penelitian yang dilakukan Yulianto dan Sulistyowati (2013), Rizky dan 

Rohman (2013), dan Ratna (2014) yang menyimpulkan bahwa ROA 

memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. 

Penelitian yang dilakukan oleh Woelan (2013) dan Handayani (2016), 

menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank. 

Pada penelitian Yulius dan Fung (2012) menunjukkan bahwa BOPO 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan 

didukung oleh penelitian Handayani (2016) bahwa BOPO tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank. Namun pada penelitian 

Woelan (2013) dan Ratna (2014) menunjukkan hal sebaliknya, bahwa BOPO 

berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Balafif (2007) dan Ratna 

(2014) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan pada tingat 

kesehatan bank. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan  

Rohman (2013) dan Handayani (2016) menyatakan bahwa NPF tidak 

berpengaruh signifikan pada tingat kesehatan bank. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap bank syariah dengan judul “Pengaruh 

Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Umum 

Syariah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 

permasalahan penelitian adalah  

1. Bagaimana pengaruh ROA terhadap tingkat kesehatan bank umum 

syariah di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh NPF terhadap tingkat kesehatan bank umum 

syariah di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap tingkat kesehatan bank umum 

syariah di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh Growth Asset terhadap tingkat kesehatan bank 

umum syariah di Indonesia? 

1.3 Batasan Masalah  

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 

permasalahan dibatasi pada :  
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1. Data yang digunakan, yaitu laporan keuangan (neraca dan laporan laba 

rugi) pada Perbankan Umum Syariah periode 2013-2016.  

2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) di negara 

Indonesia. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap kesehatan bank umum 

syariah di Indonesia.  

2. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap kesehatan bank umum syariah 

di Indonesia.  

3. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap kesehatan bank umum 

syariah di Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Growth Asset terhadap tingkat kesehatan 

bank umum syariah di Indonesia 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat 

disrasakan dan di ambil atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat bagi dunia perbankan  

Untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih meningkatkan 

kinerja bank dengan mengembangkan industri perbankan Indonesia. 
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2. Manfaat bagi pengguna jasa perbankan  

Kepada pengguna jasa perbankan syari’ah sebagai bahan informasi, 

dan untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syari’ah di negara 

Indonesia. 

3. Manfaat bagi akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan 

pihak – pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan 

melakukan penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan 

datang.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun urutan pembahasan masing- 

masing bab akan diuraikan dibawah ini :  

 BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pemandu uraian- uraian mengenai masalah 

yang timbul sehingga mendorong penulisan skripsi ini. Bab ini 

menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan diangkat 

dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan 

menjelaskan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran 

untuk praktisi perbankan dalam mengambil keputusan berkaitan 

dengan kinerja keuangan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan 

bank. Bagian terakhir adalah sistematika pembahasan yang 

mencakup uraian tingkat pembahasan materi dari tiap bab.  
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas mengenai teori- teori yang melandasi 

penelitian dan menjadi acuan teori yang digunakan dalam analisis 

penelitian ini. Penulis menjabarkan teori yang digunakan dalam 

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank”. 

Menjelaskan hasil penelitian- penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat 

Kesehatan Bank” yang akan dilakukan. Dengan landasan teori dan 

penelitian terdahulu maka dapat dibuat kerangka pemikiran, dasar 

dalam pembentukan hipotesis dan masalah yang akan diteliti untuk 

bab IV.  

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional dari kinerja keuangan, penentuan sampel bank syariah, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kinerja terhadap 

tingkat kesehatan bank. 

 BAB IV : ANALISIS dan PEMBAHASAN  

Bab ini akan diuraikan hasil deskriptif dari rasio - rasio kinerja 

keuangan, pengolahan data dari penghitungan rasio - rasio kinerja 

keuangan, penilaian hasil tingkat kesehatan bank menggunakan rasio 

- rasio kinerja keuangan. 
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 BAB V : PENUTUP  

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian pengaruh kinerja terhadap tingkat kesehtan bank, 

memberikan penjelasan mengenai keterbatasan penelitian, dan saran 

yang diharapkan agar dapat dijadikan pertimbangan tambahan 

informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kesehatan bank.. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perbankan  

2.1.1 Pengertian Bank 
Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008. “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.”  

Definisi Bank secara umum adalah Lembaga Keuangan yang 

menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk 

tabungan, giro, dan deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Selain kegiatan tersebut Bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, 

uang kuliah dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2010). Bank dapat 

disimpulkan adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat 

menyimpan uang bagi pihak yang kelebihan dana, sebagai pemberi atau 

penyalur dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada pihak yang 

kekurangan dana dan sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.
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2.1.2 Bank Umum Syariah  

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah  

Menurut Rivai (2009:171), “Bank syariah atau Bank Islam 

merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja 

berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dan bunga 

(riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian 

(masyir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), 

berprinsip keadilan dan ganya membiayai kegiatan usaha yang halal.” 

Menurut General Secretariat Of Organisation Of Islamic 

Conference (OIC) pengertian bank Islam atau yang sekarang disebut 

dengan bank syariah menyatakan bahwa “ bank Islam merupakan sebuah 

lembaga keuangan di mana peraturan dan prosedurnya harus menaati 

komitmen dari prinsip-prinsip syari’ah Islam dan dilarang menerima dan 

memberi bunga atas segala transaksi yang dijalankan” 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008, “Bank Syariah 

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah”. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam 

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 

syariah. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 13, “Prinsip 

Syariah adalah aturan perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk 
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penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah”.  

2.1.2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dalam Undang-undang No. 

21 tahun 2008, pasal 18 kegiatan usaha bank umum syariah terdiri dari:  

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan dan investasi 

berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

2. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah; 

3. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

4. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah;  

5. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

Prinsip Syariah.  

6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga 

7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan Prinsip Syariah;  

8. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;  

9. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi 
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10. 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;  

11. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal;  

12. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan 

Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;  

2.1.2.3 Fungsi Bank Umum Syariah  

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, pasal 4 menjelaskan 

mengenai fungsi bank, yaitu:  

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat.  

(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam 

bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.  

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal 

dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).  

(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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 Sebenarnya bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan 

usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan 

fungsi bank konvensional. Menurut Yusuf et al (2010: 22), fungsi yang 

dimiliki oleh bank syariah sebagi berikut :  

1.) Fungsi Manager Investasi  

Merupakan salah satu fungsi yang penting dalam bank umum 

syariah. Bank umum syariah merupakan manajer investasi dari 

pemilik dana (shahibul mal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip 

mudharabah (deposan atau penabung), besar kecilnya imbalan yang 

diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada hasil usaha yang 

yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank umum syariah dalam 

mengelola dana (khususnya dana mudharabah). Besarnya penyaluran 

dana atau investasi yang dilakukan oleh bank umum syariah bukan 

suatu indikasi imbalan atau bagi hasil yang diterima pemilik dana 

(deposan atau penabung) besar, tetapi kualitas dari penyaluran dana 

atau investasi yang dilakukan oleh bank umum syariah yang 

mempunyai pengaruh terhadap imbalan atau bagi hasil yang diterima 

oleh pemilik dana yang dihimpun. hal ini dipengaruhi oleh keahlian, 

kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer 

investasi (pihak yang mengelola dana). 

2.) Fungsi Investor  

Bank umum syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana) 

dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah 
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dan musyarakah), prinsip Ujroh (Ijarah) dan prinsip jual beli 

(murabahah, salam dan istishna). Sebagai pemilik dana dalam 

menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah 

diterapkan dan tidak melanggar syariah. Ditanamkan pada sektor-

sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian 

dan profesionalisme bank sangat diperlukan dalam menangani 

penyaluran dana ini, penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva 

produktif sangat penting dalam penyaluran dana inilah yang akan 

dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung 

mudharabah). Fungsi ini terkait dengan fungsi manajer investasi. 

3.) Fungsi Jasa Perbankan  

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank umum syariah 

tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan 

layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of credit, 

letter of guarantee, dan lain sebagainya. Namun prinsip-prinsip 

syariah yang tidak boleh dilanggar.  

4.) Fungsi Sosial 

Fungsi sosial bank umum syariah merupakan sesuatu yang melekat 

pada bank umum syariah. Konsep perbankan islam mengharuskan 

bank umum syariah memberikan pelayanan sosial, bisa melalui dana 

qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sumbangan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Bank umum syariah juga 

memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan 
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menyumbangkan dana bagi pemeliharaan serta pengembangan 

lingkungan hidup. Bank umum syariah harus memegang amanah 

dalam menerima ZIS atau dana kebajikan dan menyalurkan kepada 

pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan harus dibuatkan 

laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pemegang 

amanah tersebut.  

2.1.3 Bank Umum Syari’ah Vs Bank Konvensional  

Baik bank syariah dan bank konvensional sama-sama memberi 

keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan 

yang sangat nyata. Menurut Rivai (2009: 183) menyebutkan bahwa 

perbedaannya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut  : 

Parameter Bank Konvensional Bank Islam 

Landasan hokum UU Perbankan UU Perbankan 
Landasan Islam 

dan 

Return Bunga, komisi/fee Bagi hasil, margin, 
pendapatan/sewa, komisi/fee 

Hubungan 
nasabah 

Dengan Debitur-kreditor Kemitraan Investor-
investor 
Investor-pengusaha 

Fungsi dan  kegiatan Bank 
mekanisme dengan objek 
usaha 

Intermediasi, keuangan jasa Intermediasi, manager 
investasi, investor, sosial, jasa 
keuangan 

Prinsip dasar operasi Tidak anti riba dan anti maysir Anti riba dan anti masysir 

Prioritas pelayanan  Bebas nilai (prinsip 
materialistis) 

 Bunga 

 Tidak bebas nilai (prinsip 
islam) 

 Bagi hasil, jual beli, sewa 

Bentuk usaha Keuntungan Tujuan sosial-ekonomi 
islam, keuntungan 
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Hubungan nasabah Kepastian pengembalian 
pokok dan bunga (credit- 

worthiness dan collateral) 

Lebih hati-hati karena 
partisipasi dalam risiko 

Sumber likuiditas jangka 
pendek 

Terbatas debitur-kreditor Erat sebagai mitra usaha 

Pinjaman yang diberikan Pasar uang, bank sentral Terbatas 
Prinsip usaha Komersial 

nonkomersial, 
beriorientasi laba 

dan Komersial dan non komersial, 
berorientasi laba dan nirlaba 

Lembaga 
sengketa 

penyelesaian Pengadilan, arbitrase Pengadilan, Badan 
Arbitrase Islam Nasional 

Risiko investasi Risiko bank tidak terkait 
langsung dengan debitur, 
risiko debitur tidak terkait 
langsung dengan bank 

 Kemungkinan terjadi 
negative spread 

Dihadapi bersaman antara 
bank dan nasabah dengan 
prinsip keadilan dan 
kejujuran 

 Tidak mungkin terjadi 
negative spread 

Monitoring pembiayaan Terbatas pada 
administrasi 

Memungkinkan bank ikut 
dalam manajemen 
nasabah 

Struktur organisasi 
pengawasan 

Dewan komisaris Dewan Komisaris, 
Dewan Pengawas Syariah, 
Dewan Syariah Nasional 

Kriteria pembiayaan Bankable 

Halal atau haram 
Bankable 
Halal 

sumber: islamic banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi 

2.1.4 Dewan Pengawas Syariah 

  Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 

menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas 

memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan 

Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009, tugas dan tanggung jawab Dewan 

Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi 
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serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. meliputi 

antara lain:  

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;  

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;  

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 

Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;  

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah 

terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa Bank; dan 

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

2.2 Kinerja Keuangan  

Menurut Wiratna(2017:71) kinerja merupakan hasil dari evaluasi 

terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. 

Menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan adalah hasil atau 

prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan 

fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.  

Menurut Irham Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan 
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dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi 

standar atau ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau 

GAAP (generally accepted accounting principle) dan lainnya.  

Menurut Suta (2007:12) kinerja perusahaan dibagi menjadi dua yaitu 

kinerja operasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional adalah 

penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan 

operasional, struktur organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar 

dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan 

adalah suatu tampilan tentang kondisi keuangan perusahaan selama periode 

waktu tertentu. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat prestasi 

dari hasil yang telah dicapai manajer sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

dalam periode tertentu. 

2.2.1 Manfaat Pengukuran Kinerja  

 Menurut Wiratna (2017: 73) adapun manfaat dari pengukuran 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi 

secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini 

mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksana kegiatan. 
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2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan 

kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan. 

3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang 

akan datang. 

4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan 

kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian 

organisasi pada khususnya. 

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar 

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

2.2.2 Analisis Rasio Keuangan 

Untuk mengukur kinerja keuangan, dapat digunakan rasio 

keuangan. Menurut Sofyan (2015: 297) rasio keuangan adalah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan 

pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan.  

2.2.2.1 Profitabilitas  

Menurut Fahmi (2012: 68) rasio profitabilitas menunjukkan 

keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Salah satu 

rasio yang digunakan dalam rasio profitabilitas adalah Rasio Return On 

Asset.  

Rasio Return On Asset merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total aset. Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang 

dihasilkan dari rata- rata total aset bank yang bersangkutan. 
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Digunakannya ROA, karena BI sebagai pembina dan pengawas  

perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari 

masyarakat (Ratna, 2014: 32). ROA merupakan metode pengukuran yang 

paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan 

besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan 

perusahaan terutama perbankan (Riyanto, 2011: 42).  

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 

2007, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam menghasilkan laba dengan pengelolaan aktiva yang 

tersedia dalam bank. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin 

buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan 

pendapatan dan menekan biaya. Rumus dari ROA adalah sebagai berikut:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥100% 

 
 
 
Keterangan:  

ROA    : Return on Asset 
Laba sebelum pajak : laba pada tahun berjalan  
Total Asset  : total asset/aktiva pada tahun berjalan 
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2.2.2.2 Efisiensi Operasional  

Secara umum efisiensi diartikan alokasi terbaik dari sumber (input) 

untuk memperoleh output pada tingkat tertentu. Menurut Farrrel dalam 

Shubiri and Taleb (2010: 33) ada dua pendekatan utama dalam efisiensi 

dipasar keuangan:  

1. Technical Efficiency : dimana pemintaan dan penawaran dana untuk 

transaksi dan untuk menghasilkan output terbaik dengan pilihan input 

yang tersedia. Dengan kata lain efisiensi teknikal berkaitan dengan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan output yang 

maksimal dengan jumlah output tertentu. 

2. Allocation Efficiency : berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menggunakan input dengan proporsi yang optimal. 

Secara umum efisiensi operasional dihitung dengan rasio total 

beban operasional di bagi dengan pendapatan operasional atau kadang 

disebut rasio BOPO. Rasio ini menggambarkan seberapa efisien bank 

menggunakan beban operasionalnya untuk memperoleh pendapatan 

operasional. Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, melakukan 

efisiensi operasi yakni untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya 

yang berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar 

dalam arti sesuai dengan yang diharapkan manajemen dan pemegang 

saham. Efisiensi operasi juga untuk mempengaruhi kinerja bank, yakni 

untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor 
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produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna(Ratna, 2014:31). Rumus 

dari BOPO adalah sebagai berikut:  

               𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100% 

Keterangan :  
BOPO      : Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional 
Biaya Operasional  : Beban operasional termasuk beban bagi hasil dan 

bonus (disetahunkan). 
Pendapatan Operasional : Pendapatan penyaluran dana. 

2.2.2.3 Kualitas Aset (Asset Quality)  

Kualitas aset yaitu untuk menilai jenis aset. Pada bank Syariah 

menggunakan istilah Non Performing Finance (NPF) untuk menggantikan 

istilah Non Performing Loan (NPL) karena dalam syariah menggunakan 

prinsip pembiayaan.  

NPF merupakan besarnya jumlah pembiayaan bermasalah pada suatu 

bank dibanding dengan total keseluruhan pembiayaannya. Pembiayaan 

dalam hal ini merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 

pihak ketiga yaitu nasabah pribadi atau badan, tidak termasuk pembiayaan 

kepada bank lain. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.9/24/DPbS tahun 2007, tujuan rasio NPF adalah untuk mengukur 

tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin 

tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin 

buruk. Rumus Non Performing Finance(NPF) adalah: 

              𝑁𝑃𝐹 =
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
𝑥100% 
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Keterangan : 
  NPF   : Non Performing Finance 

Pembiayaan   : pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank 
yang memiliki kualitas kurang lancar, 
diragukan, dan macet 

  Total Pembiayaan :  pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank 

2.2.2.4 Pertumbuhan 

Menurut Kasmir(2016:114) rasio pertumbuhan merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan  

posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perokonomian dan sektor 

usahanya. Menggambarkan pertumbuhan yang dari pos-pos yang ada di 

laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Semua rasio atau 

informasi penting yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dihitung 

pertumbuhannya. Salah satu yang dapat dihitung adalah asset.  

Bank yang memiliki asset yang terus tumbuh menunjukkan 

kemapanan suatu bank dalam industri perbankan. Pertumbuhan asset yang 

signifikan diharapkan mampu meningkatkan aktifitas operasional bank 

sehingga dapat menghasilkan laba bagi bank yang bersangkutan dan 

secara tidak langsung meningkatkan minat investor untuk 

menginvestasikan modal kepada bank tersebut (Anita, 2012:34). Rumus 

pertumbuhan Asset adalah: 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1
𝑥100% 

Keterangan : 

  Growth Asset : pertumbuhan aset  
  Total assett : total pertumbuhan aset/aktiva tahun sekarang 
  Total assett-1 : total pertumbuhan aset/aktiva tahun lalu 
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2.3 Laporan Keuangan  

Menurut Khasmir (2008;7), “Laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu”.  Menurut PSAK No. 1 (2017: 1), “Laporan keuangan 

adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam 

nilai moneter. 

Ditinjau dari sisi intern perusahaan, laporan keuangan dapat digunakan 

untuk berbagai tujuan. Data laporan keuangan terutama akan memberikan 

informasi bagi manajemen sebagai bahan analisa dan bahan interpretasi untuk 

mengadakan evaluasi terhadap aktivitas perusahaan. Laporan keuangan akan 

menunjukkan sampai seberapa jauh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta 

perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen. 

Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi dari suatu 

perusahaan, dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil 

atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu 

tertentu bila disusun secara baik dan akurat. Keadaan ini dapat digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan.  

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan  

Berdasarkan PSAK No 1 (2017: 3) tujuan dari laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. 

2. Memenuhi kebutuhan besar sebagian besar pengguna dengan 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. 

3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya.  

2.3.2 Laporan Keuangan Perbankan  

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.03/2015, bank wajib 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan 

yang terdiri dari :  

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan  

Laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu 

satu tahun.  

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan  

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan.  

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan 

BankUmum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia dan 

dipublikasikan setiap bulan.  
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4. Laporan Keuangan Konsolidasi Bank  

Merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki 

anak perusahaan, wajib meyusun laporan keuangan konsolidasi 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam 

peraturan Bank Indonesia. 

2.4 Tingkat Kesehatan Bank 

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 atau 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil 

penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. 

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank 

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam 

melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank secara individual (self-assessment) dengan menggunakan 

pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating).  

2.4.1 Analisis Model Risk-Based Bank Rating  

Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 1997 dan 2008 memberikan 

gambaran bahwa inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan yang 

tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada Bank maupun terhadap 

sistem keuangan secara keseluruhan sehingga pentingnya penyempurnaan 

metode penilaian kesehatan bank dan sistem ketahanan. Dalam rangka 

Pengaruh Kinerja Keuangan..., Alvidhea Melfianti, Ak.-IBS, 2017



29 
 

 

  Indonesia Banking School 
 

meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk 

menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat 

berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank sehingga diperlukan 

penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan Bank. Berdasarkan peraturan 

Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No 4/POJK.03/2016, metode penilaian kesehatan bank yang sebelumnya 

menggunakan metode Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan 

Sensitivity to Market Risk (CAMELS) berganti menjadi pendekatan 

berdasarkan risiko (Risk-based Bank rating). Metode penilaian kesehatan 

bank ini masih berlaku walaupun sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 

Perbankan beralih dari BI ke OJK. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, bahwa Faktor yang menjadi penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank untuk Bank Umum Syariah adalah Profil Risiko (risk 

profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas (earnings), dan 

Permodalan (capital).   

1. Risk Profile (Profil Risiko)  

Menjadi dasar penilaian tingkat bank pada saat ini dikarenakan 

setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan akan 

timbul terjadinya risiko. Bank Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang 

diperhitungkan dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode 
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Risk-Based Bank Rating dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 

13/24/DNPN pada tanggal 25 Oktober 2011. SE BI No 13/24/DPNP 

tersebut menjelaskan bahwa profil risiko merupakan penilaian terhadap 

risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.  

1.1 Risiko Inheren 

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang 

melekat pada kegiatan bisnis bank yang berpotensi memengaruhi 

posisi keuangan bank. mencakup 8 jenis risiko untuk bank umum dan 

10 jenis risiko untuk bank umum syariah yang terdiri dari :  

a. Risiko Kredit   

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati. Aktiva produktif perbankan nasional didominasi 

oleh kredit yang diberikan, apabila terjadi peningkatan resiko kredit 

yang signifikan pada bank, maka bank dapat mengalami gangguan 

yang cukup signifikan. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada 

seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja 

pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam 

dana (borrower). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh 

terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, 

produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini 

lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan. 
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b. Risiko Pasar   

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari 

kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar 

meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko 

ekuitas, dan Risiko komoditas.  

c. Risiko Likuiditas   

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. 

Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity 

risk).  

d. Risiko Operasional   

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan  

sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan 

antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian 

eksternal.  

e. Risiko Hukum   

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum 

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul 
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antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya 

syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.  

f. Risiko Stratejik   

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam 

mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik 

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan 

dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan 

strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  

g. Risiko Kepatuhan   

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak 

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Sumber 

Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman 

atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis 

yang berlaku umum.  

h. Risiko Reputasi   

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 
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mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung 

(below the line) dan bersifat langsung (above the line).  

i. Risiko Imbal Hasil  

Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat 

perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada 

nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima 

Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku 

nasabah dana pihak ketiga Bank. 

j. Risiko Investasi 

Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank 

ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam 

pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net 

revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss 

sharing. 

1.2 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 

Penilaian terhadap kualitas manajemen risiko merupakan 

penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang 

mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko dan bertujuan 

untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank 

sesuai prinsipprinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai 

penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah. 
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Terdapat 4 aspek yang dinilai dalam kualitas penerapan 

manajemen risiko, yaitu: 

a. Tata kelola risiko 

b. Kerangka manajemen risiko 

c. Proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem 

informasi manajemen 

d. Kecukupan sistem pengendalian risiko 

2. Good Corporate Governance (GCG)   

Penerapan GCG yang memadai sangat diperlukan dalam 

pengelolaan perbankan mengingat Sumber Daya Manusia yang 

menjalankan bisnis perbankan merupakan faktor kunci yang harus 

memiliki intergritas dan kompetensi yang baik. Penilaian terhadap faktor 

GCG dalam model RBBR didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, 

governance structure, governance process, dan governance output. 

Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan 

Pengawasan Bank (2012; 86) yaitu: 

a. Governance stucture mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan 

dan pelaksanaan tugas komite.  

b. Governance process mencakup fungsi kepatuhan bank, 

penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern 

dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem 
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pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

dana besar, serta rencana strategis bank.  

c. Govenance output mencakup transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip 

Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan 

Fairness (TARIF) serta pelaporan intern.  

3. Earning (Rentabilitas)  

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) meliputi penilaian 

terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, sustainability 

Rentabilitas Bank, manajemen Rentabilitas dan pelaksanaan fungsi 

sosial. Tindakan pengawasan yang dilakukan, antara lain meminta bank 

agar meningkatkan kemampuan menghasilkan laba seperti melalui 

peningkatan efisiensi dan volume usaha dengan tetap memperhatikan 

prinsip kehati-hatian. Tujuan faktor ini untuk mengevaluasi kemampuan 

rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan 

bank. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut:  

a. Pencapaian Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Net 

Intereset Margin (NIM), dan tingkat efisiensi Bank.  

b. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan aktiva 

produktif, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan 

dan biaya, dan prospek laba operasional. 
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4. Capital (Permodalan)  

Tujuan faktor ini untuk mengevaluasi kecukupan modal bank dan 

kecukupan pengelolaan permodalan. Bank harus mengaitkan kecukupan 

modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin 

besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. 

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut:  

a. Kecukupan pemenuhan KPMM, komposisi permodalan, dan proyeksi 

(tren ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam 

menutupi aset bermasalah;  

b. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang 

berasal dari keuntungan, rencana permodalan permodalan Bank untuk 

mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, 

dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan 

permodalan Bank.  

Faktor permodalan (Capital) dapat dinilai dengan menggunakan 

rasio keuangan yakni Capital Adequecy Ratio (CAR). Penilaian terhadap 

faktor permodalan meliputi kecukupan modal dan pengelolaan modal 

tersebut dibandingkan dengan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR).  
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2.4.2 Peringkat Tingkat Kesehatan Bank 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/ 1 /PBI/2011 atau 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 /POJK.03/2016, peringkat akhir 

hasil penilaian tingkat kesehatan yaitu peringkat komposit. Peringkat 

komposit dikategorikan menjadi:  

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

secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya.  

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

secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lainnya.  

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

secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya.  

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

secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi 

bisnis dan faktor eksternal lainnya.  

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

secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi 

Pengaruh Kinerja Keuangan..., Alvidhea Melfianti, Ak.-IBS, 2017



38 
 

 

  Indonesia Banking School 
 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait tingkat kesehatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Balafif (2007) yang berjudul 

“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank Dengan 

Regresi Logit” dengan menggunakan variabel independen berupa CAR, ROE, 

NPL, LDR, ROA dan NIM. Penelitian ini dilakukan terhadap 60 bank sehat 

dan 14 bank tidak sehat selama periode 2005-2006. Variabel dependennya 

adalah tingkat kesehatan bank dimana variabel merupakan variabel dummy 

dengan skala nominal, bank sehat diberi nilai 1 dan bank tidak sehat diberi 

nilai 0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

adalah regresi logistik. Hasil penelitian dari paper ini menunjukkan rasio NPL 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap probabilitas tingkat kesehatan bank, 

sedangkan rasio CAR, ROA, ROE, LDR dan NIM tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap probabilitas kesehatan bank.  

Laksito dan Sutapa (2011) dengan judul penelitian “Memprediksi 

Kesehatan Bank Dengan Rasio CAMELS Pada Bank Perkreditan Rakyat” 

dengan menggunakan CAMEL yang diproksikan dengan CAR, Asset 

Utilization, OPM, ROE, dan EATAR sebagai variabel independennya. 

Variabel dependennya adalah tingkat kesehatan bank dimana variabel 

merupakan variabel dummy dengan skala nominal, bank sehat diberi nilai 1 

dan bank tidak sehat diberi nilai 0.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
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bahwa rasio CAR, Asset Utilization, OPM, dan ROE mempunyai pengaruh 

terhadap prediksi kesehatan bank. Hanya EATAR yang tidak berpengaruh 

terhadap prediksi kesehatan bank. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulius dan Fung (2012) yang 

berjudul "Penentu Kesehatan Perbankan”. Melakukan penelitian pada bank 

umum yang beroperasi pada periode 2009-2011 dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah CAMEL yang diproksikan dengan CAR, NPL, NIM, 

ROA, ROE, LDR, GWM, ATTM, APB, PPAP, PPAPAP, dan BOPO. 

Variabel dependennya adalah tingkat kesehatan bank dimana variabel bank 

sehat dan bank tidak sehat. Metode statistik yang digunakan adalah regresi 

logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya rasio NPL, ROE, 

LDR, dan GWM yang signifikan sebagai faktor penentu kesehatan bank. 

Yulianto dan Sulistyowati (2013) dengan judul penelitian “Analisis 

CAMELS dalam memprediksi tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2009-2011”. Dengan menggunakan variabel 

independen CAMELS yang diproksikan dengan CAR, NPL, NPM, ROA, 

BOPO, LDR dan IER. Variabel dependennya adalah tingkat kesehatan bank 

yang berdasarkan klasifikasi bank sehat diberi nilai 1 dan bank tidak sehat 

diberi nilai 0. Metode statistik yang digunakan adalah Analisis Diskriminan, 

analisis diskriminan yaitu bentuk regresi dengan variabel terikat berbentuk 

non-metrik atau kategori yang mengidentifikasi sekelompok variabel yang 

dapat menjadi pembeda terbaik kedua kelompok perusahaan. Hasil dari 
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penelitian menunjukkan bahwa rasio CAR dan NPL dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan, sedangkan variabel NPM, ROA, BOPO, LDR 

dan IER menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam memprediksi tingkat 

kesehatan bank. 

Rizky dan Rohman (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Rasio 

CAMEL Dan Ukuran Bank Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada 

Sektor Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2007–2011)”. Variabel independen yang 

digunakan adalah CAMEL yang diproksikan dengan CAR, NPL, NIM, ROA, 

BOPO, LDR dan Bank Size. Variabel dependennya adalah tingkat kesehatan 

bank dimana variabel merupakan variabel kategori (dikotomi variable), 

dengan memberi nilai 1 untuk bank yang mengalami kondisi bermasalah dan 

nilai 0 untuk bank yang tidak mengalami  kondisi bermasalah. Metode 

statistik yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa variabel CAMEL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap prediksi kondisi kesehatan bank dan bank size 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi kesehatan bank. 

Woelan (2013) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank  Di Indonesia Periode 2007 – 

2011”. Variabel independen yang digunakan adalah rasio keuangan yang 

diproksikan dengan LDR, NPL, CAR, ROA, dan BOPO. Variabel 

dependennya adalah tingkat kesehatan bank dimana variabel merupakan 

variabel dummy dengan skala nominal, bank dalam kondisi sehat dengan 
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predikat “sangat bagus” dan “bagus” diberi nilai 1 dan bank dalam kondisi 

tidak sehat dengan predikat “cukup bagus” dan “tidak bagus” diberi nilai 0. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang beroperasi di Indonesia 

dan ikut dalam rating yang dilakukan majalah Infobank tahun 2007-2011. 

Metode statistik yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan adalah bahwa rasio NPL, ROA, BOPO 

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan bank, sedangkan 

rasio LDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. 

Ratna (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Rasio 

CAR, NPF, BOPO, ROA, dan FDR Terhadap Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Syariah Di Indonesia”. variabel independen yang digunakan adalah 

CAR, NPF, BOPO, ROA, FDR. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah tingkat kesehatan bank yang dikategorikan menjadi 5 peringkat 

berdasarkan metode CAMELS. Metode statistik yang digunakan adalah 

Analisis Regresi Logistik. Sample dalam penelitian ini adalah Bank Umum 

Syariah yang beroperasi pada periode 2010-2013. Hasil dari penelitian ini 

adalah NPF dan BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank, CAR, ROA dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kesehatan bank. 

Sutri (2016) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Rasio CAMEL Yang Dimoderasi Oleh Size Terhadap Tingkat Kesehatan 

Bank Daerah (Studi Pada Pd. Bank Daerah Provinsi Jawa Timur Yang 

Terdaftar Di Bank Indonesia)”. Variabel Independen yang digunakan adalah 
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CAMEL yang diproksikan dengan CAR, NPL, NIM, ROA, BOPO dan LDR. 

Dengan size sebagai variabel moderasi yang diproksikan dengan total aktiva. 

etode statistik yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa NIM. ROA dan Bank Size berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Sedangkan CAR, NPL, BOPO 

dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.  

Secara ringkas penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Hasil penelitian terdahulu 

 
NO   

Nama peneliti dan Judul 
Penelitian 

Metodologi Penelitian HASIL PENELITIAN 

1.  Titik Aryati dan Shirin 
Balafif (2007) 
Analisis Faktor Yang 
Mempengaruhi Tingkat 
Kesehatan Bank Dengan 
Regresi Logit 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 
Variabel: 

X1=CAR         X4=LDR 
X2=ROE         X5=ROA  
X3=NPL         X6= NIM 

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank 
Metode Penelitian : 
Analisis Regresi Logistik 

Rasio NPL mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap probabilitas sehat dan 
tidak sehat pada bank, 
sedangkan rasio CAR, ROA, 
ROE, LDR, dan NIM 
menunjukkan hasil yang tidak 
signifikan atau tidak ada 
pengaruh terhadap probabilitas 
sehat dan tidak sehat.   

2.  Herry Laksito dan Sutapa 
(2010) 
 
Memprediksi Kesehatan 
Bank Dengan Rasio 
CAMELS Pada Bank 
Perkreditan Rakyat  

Jenis Penelitian: Kuantitatif 
Variabel:  

X1=CAR          
X2= Asset Utilization          
X3= OPM 
X4= ROE 
X5= EATAR         

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank 
Metode Penelitian: 
Analisis Regresi Logistik 

Hanya rasio CAR, Asset 
Utilization, OPM, dan ROE 
yang mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap prediksi 
kesehatan bank 

3.  Yulius dan Tjhai Fung Njit 
(2012) 
 
Penentu Kesehatan 
Perbankan 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 
Variabel: 

X1=CAR          
X2= NPL          
X3= NIM 
X4= ROA 

Hanya NPL, ROE, LDR, dan 
GWM yang signifikan sebagai 
faktor penentu kesehatan bank 
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X5= ROE 
X6= LDR          
X7= GWM          
X8= ATTM 
X9= APB 
X10= PPAP 
X11= PPAPAP          
X12= BOPO 

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank                  
Metode Penelitian: 
Analisis Regresi Logistik 

4. Yulianto dan Sulistyowati 
(2013) 
 
Analisis CAMELS dalam 
memprediksi tingkat 
kesehatan bank yang 
terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 
2009-2011 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 
Variabel:  

X1=CAR          
X2= NPL          
X3= NPM 
X4= ROA 
X5= BOPO 
X6= LDR         
X7= IER              

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank 
Metode Penelitian: 
Analisis Diskriminan 

Hanya CAR dan NPL 
mempunyai pengaruh signifikan 
dalam memprediksi kesehatan 
bank 

5. Adhistya Rizky Bestari  & 
Abdul Rohman  (2013) 
 
Pengaruh Rasio CAMEL 
Dan Ukuran Bank Terhadap 
Prediksi Kondisi Bermasalah 
Pada Sektor Perbankan 
(Studi Pada Perusahaan 
Perbankan Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2007–2011) 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 
Variabel:  

X1=CAR          
X2= NPL          
X3= NIM 
X4= ROA 
X5= BOPO 
X6= LDR         
X7= Bank Size              

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank 
CAR, NPL, NIM, ROA, 
BOPO, LDR dan Bank 
Size 
Metode Penelitian: 
Analisis Regresi Logistik 

CAR, NPL, NIM, ROA, BOPO 
dan LDR berpengaruh tidak 
signifikan terhadap prediksi 
kondisi bermasalah pada sektor 
perbankan di Indonesia, 
sedangkan Bank Size 
berpengaruh signifikan terhadap 
prediksi kondisi bermasalah 
pada sektor perbankan di 
Indonesia 

6.  Nina Woelan Soebroto 
(2013) 
 
Analisis Pengaruh Rasio 
Keuangan  Terhadap 
Tingkat Kesehatan Bank  Di 
Indonesia Periode 2007 – 
2011 

Jenis Penelitian: Kuantitatif 
Variabel:  

X1= LDR          
X2= NPL          
X3= CAR 
X4= ROA 
X5= BOPO         

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank 
Metode Penelitian: 
Analisis Regresi Logistik 

NPL, ROA, BOPO berpengaruh 
terhadap tingkat kesehatan bank, 
LDR dan CAR tidak 
berpengaruh terhadap tingkat 
kesehatan bank. 

7.  Eva Ratna Festiani (2014) Jenis Penelitian: Kuantitatif NPF dan BOPO memiliki 
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Analisis Pengaruh Rasio 
CAR, NPF, BOPO, ROA, 
dan FDR Terhadap Tingkat 
Kesehatan Bank Umum 
Syariah Di Indonesia 

Variabel:  
X1= CAR          
X2= NPF          
X3= BOPO 
X4= ROA 
X5= FDR         

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank 
Metode Penelitian: 
Analisis Regresi Logistik 

pengaruh signifikan terhadap 
tingkat kesehatan bank, CAR, 
ROA dan FDR tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap 
tingkat kesehatan bank. 

8. Sutri Handayani (2016) 
 
Analisis Pengaruh Rasio 
CAMEL Yang Dimoderasi 
Oleh Size Terhadap Tingkat 
Kesehatan Bank Daerah 
(Studi Pada Pd. Bank 
Daerah Provinsi Jawa Timur 
Yang Terdaftar Di Bank 
Indonesia)   

Jenis Penelitian: Kuantitatif 
Variabel:  

X1=CAR          
X2= NPL          
X3= NIM 
X4= ROA 
X5= BOPO 
X6= LDR         
X7= Bank Size           

Y=Tingkat Kesehatan 
Bank 
Metode Penelitian: 
Analisis Regresi Logistik 

NIM. ROA dan Bank Size 
berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kesehatan bank. 
Sedangkan CAR, NPL, BOPO 
dan LDR tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat 
kesehatan bank.  

Sumber: diolah sendiri 

2.6 Pengembangan Model Penelitian 

2.6.1 Pengaruh Return on Asset(ROA) Terhadap Tingkat Kesehatan 

Bank 

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan 

perbandingan antara laba (sebelum pajak), dengan total aset bank. 

ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Dimana 

rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang 

dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Menurut Ratna (2014: 40) 

menyatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin rendah 

probabilitas bank mengalami kebangkrutan. Semakin tinggi nilai 

ROA, semakin efektif pula pengelolaan asset perusahaan, sehingga 
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kemungkinan bank akan gagal akan semakin kecil (Almalia dan 

Herdingtyas, 2005: 3). Maka semakin besar nilai ROA dapat 

mengindikasikan bank dalam keadaan sehat. Maka hipotesis yang 

akan diuji adalah: 

H1 : ROA berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank  

2.6.2 Pengaruh Non Performing Finance(NPF) Terhadap Tingkat 
Kesehatan Bank 

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai 

kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Penilaian 

kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk 

antisipasi atas risiko gagal bayar dari pinjaman/ pembiayaan (untuk 

perbankan syariah). Penilaian kualitas aset ini bertujuan untuk 

mengetahui kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam 

dalam suatu investasi atau pembiayaan. Kualitas aset biasa diukur 

dengan rasio NPL atau NPF(untuk bank syariah).   

Sugiyanto, dkk (2002) menyatakan bahwa kebangkrutan suatu 

bank secara nyata tergantung oleh kualitas aset suatu bank. Dewi 

(2008) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kesehatan bank. Rizky (2013) menyatakan bahwa Rasio NPL 

menunjukan tingginya angka kredit macet pada bank, semakin besar 

NPL menunjukan semakin tinggi risiko kredit yang harus dihadapi 

bank, sehingga semakin besar bank menghadap kondisi bermasalah. 

Kondisi NPL suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya 
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pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga 

berpotensi terhadap kerugian bank dan bank akan dinyatakan tidak 

sehat. Maka hipotesis yang akan diuji adalah: 

H2 : NPF berpengaruh terhadap  Tingkat Kesehatan Bank  

2.6.3 Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 
Terhadap Tingkat Kesehatan Bank 

BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Semakin besar nilai rasio BOPO 

menandakan kinerja manajemen yang kurang efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Bank yang 

kegiatan usaha tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan 

bersaing dalam mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat. 

Menurut Rizky (2013) Semakin besar rasio ini berarti semakin tidak 

efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dan bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka hipotesis yang akan diuji adalah: 

H3 : BOPO berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank  

2.6.4 Pengaruh Growth Asset Terhadap Tingkat Kesehatan Bank 

Growth asset adalah rasio yang menunjukkan perubahan yang 

dialami total asset baik itu dapat berupa penurunan maupun kenaikan. 

Suatu bank yang menunjukan besar atau kecilnya suatu perusahaan 

dapat dilihat dari total asetnya. Rizky (2013) menyatakan Bank 

dengan kualitas aset yang baik dapat dikatakan bahwa bank dapat 

terhindar dari prediksi kondisi bermasalah. Peningkatan asset yang 
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diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya 

kepercayaan pihak luar (kreditor) terhadap perusahaan, maka proporsi 

hutang semakin lebih besar daripada modal sendiri. Gunsel (2007) 

menyatakan bahwa aset bank yang semakin besar akan berpengaruh 

negatif terhadap kondisi bermasalah pada bank. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah: 

H4 : Growth asset  berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank  

2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

maka kerangka pikir penelitian seperti pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka 

pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1 : ROA berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank  

H2 : NPF berpengaruh terhadap  Tingkat Kesehatan Bank  

H3 : BOPO berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank  

H4 : Growth Asset berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank

ROA (X1) 

NPF (X2) 
Tingkat 

Kesehatan Bank 
(Y) 

Growth (X4) 

BOPO (X3) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rentang waktu tahun 

2013-2016 sebagai periode penelitian. Berikut ini adalah daftar nama-nama 

Bank Umum Syariah yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu: 

Table 3.1 
Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia 

NO. Nama Perusahaan Tahun Berdiri 

1. Bank Victoria Syariah Tahun 2010 

2. BRI Syariah Tahun 2008 

3. B.P.D Jawa Barat Banten Syariah Tahun 2010 

4. BNI Syariah Tahun 2010 

5. Bank Syariah Mandiri Tahun 1999 

6. Bank Syariah Mega Indonesia Tahun 2004 

7. Bank Syariah Bukopin Tahun 2008 

8. BCA Syariah Tahun 2010 

9. Bank Panin Syariah Tahun 2009 

10. Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991 

11. Maybank Syariah Indonesia Tahun 2010 

12. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional Syariah Tahun 2014 

13. Bank Aceh Syariah Tahun 2016 
Sumber : Bank Indonesia 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang 

bersifat kuantitatif. Data sekunder pada umumnya berupa laporan historis, 

bukti, catatan yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasi. Adapun 
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data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan 

secara lengkap periode 2013 sampai dengan 2016, yang dapat diperoleh 

disitus resmi masing-masing bank atau yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang dapat diakses di www.ojk.go.id. 

3.3 Metode Pengambilan Data Sampel/Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok 

dalam suatu riset khusus (Santoso dan Tjiptono, 2002:79). Pengertian lain 

populasi adalah Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa 

atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2009:241). Populasi dalam 

penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 

tahun 2013-2016 yang berjumlah 12 perusahaan yang berada dibawah 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.  

Tabel 3.2  
Daftar Populasi Bank Umum Syariah Di Indonesia 

NO.  
Nama Perusahaan 

1.  Bank Victoria Syariah  

2. BRI Syariah  

3. B.P.D Jawa Barat Banten Syariah  

4. BNI Syariah  

5. Bank Syariah Mandiri  

6. Bank Syariah Mega Indonesia  

7. Bank Syariah Bukopin  

8. BCA Syariah  

9. Bank Panin Syariah  
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10. Bank Muamalat Indonesia  

11. Maybank Syariah Indonesia  

12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

Sumber: Statistik Perbankan Juni 2017, www.ojk.go.id 

Sampel adalah subset atau sub kelompok populasi (Sekaran, 2009:244). 

Dalam artian bagian dari sebagian atau wakil populasi. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling artinya metode 

pemilihan sampel dipilih berdasarkan  pertimbangan (judgement sampling) 

yang berarti pemilihan sampe secara tidak acak yang informasinya diperoleh 

dengan pertimbangan tertentu.   

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah : 

1. Bank syariah yang ada di negara Indonesia dan terdaftar di bank 

Indonesia. 

2. Mempublikasikan annual report yang telah di audit tahun 2013-2016 

secara lengkap dan dapat diakses melalui website perbankan.  

3. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari 

publikasi laporan keuangan tahun 2013 sampai 2016, Return on Asset, 

growth asset, BOPO dan Non Performing Finance. 

Dari populasi bank yang didapat, hanya 11 dari 13 bank yang masuk 

dalam kriteria yang disebutkan karena Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah dan  Bank Aceh Syariah baru mulai ada sejak tahun 2014 dan 2016.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka  

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji 

buku-buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh landasan 

teoritis yang kuat dan menyeluruh tentang bank syariah. 

b. Studi Dokumentasi  

Studi Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan-laporan 

keuangan Pada Bank Umum Syariah di negara Indonesia tahun 2011-

2016. 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Independen(Variabel Bebas) 

Merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab 

terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. 

a. Return on Asset 

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang 

dimiliki. 

b. Non Performing Finance (NPF) 

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. 
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c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank. 

d. Growth 

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya 

di tengah pertumbuhan perokonomian dan sektor usahanya. 

3.5.2 Variabel Dependen 

 Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independent). 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependennya adalah Tingkat 

Kesehatan Bank(Y). Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank pada periode 

tertentu sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Peneliti akan 

mengkategorikan kedalam kategori dimana peringkat tertinggi diberikan 

angka Ordinal tertiggi. 

Tabel 3.3  
Kategori Peringkat Tingkat Kesehatan Bank 

Rating Bank Peringkat Kategori Peringkat 
Sangat Sehat(SS) 1 Kualitas kesehatan sangat sehat 
Sehat(S) 2 Kualitas kesehatan sehat 
Cukup Sehat(CS) 3 Kualitas kesehatan cukup sehat 
Kurang Sehat(KS) 4 Kualitas kesehatan kurang sehat 
Tidak Sehat(TS) 5 Kualitas kesehatan tidak sehat 

 Sumber Tabel: POJK 
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3.6 Operasional Variabel 
Tabel 3.4 

Definisi operasional variabel 
No Variabel Definisi Operasional Skala 

Variabel Dependen 

1. Tingkat Kesehatan Bank Merupakan hasil penilaian 
atas berbagai aspek yang 
berpengaruh terhadap kondisi 
suatu bank pada periode 
tertentu 

Ordinal  

 

Variabel Independen 
2.  Return on Asset Mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam 
memperoleh laba secara 
keseluruhan dari total aktiva 
yang dimiliki 

Rasio 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥100%  

3. Non Performing Finance Rasio antara pembiayaan 
yang bermasalah dengan total 
pembiayaan yang disalurkan 
oleh bank syariah 

Rasio 

NPF= Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan 
𝑥100% 

4. Beban Operasional Pendapatan 

Operasional 

Untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam 
menghasilkan laba 

Rasio 

BOPO

=  
Total Beban Operasional

Total Pendapatan Operasional
𝑋100% 

5. Growth Asset Perubahan tahunan dari aktiva 

total 

Rasio 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1
𝑥100% 

 Sumber Tabel 3.4: data diolah 

3.7 Metode Analisis  

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk 

dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar 

deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2006). Statistik 
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deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data 

sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS. 

3.7.2 Analisis Regresi Logistik 

Model ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini 

merupakan variabel non metrik, yaitu yang diukur dengan skala nominal 

atau ordinal. Sedangkan variabel metrik merupakan variabel yang diukur 

dengan skala interval dan rasio. Karena variabel dalam penelitian ini 

merupakan campuran antara variabel metrik dan non-metrik maka asumsi 

normalitas multivariate tidak akan dapat dipenuhi, sehingga dalam analisis 

regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas pada datanya (Ghozali, 

2012).  

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y= a + bx 

TKS = α +β1Х1+β2Х2+β3Х3+β4Х4+e 

Keterangan :  TKS : Tingkat Kesehatan Bank 

α : konstanta 

β1β2β3β4 : koefisien regresi  

Х1 : ROA 

Х2 : NPF 

Х3 : BOPO  

Х4 : Growth Asset 

e : Standar error 
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3.7.3 Uji Signifikansi 

3.7.3.1 Pengujian Model Fitting Information  

Langkah pertama adalah menilai overall fit data. Statistik yang 

digunakan untuk pengujian model fit adalah fungsi Likelihood. Likelihood 

L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L 

ditransformasikan menjadi -2LogL. Adanya penurunan nilai -2LogL awal 

dengan nilai -2LogL langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Imam Ghozali, 2011:340). Model Fitting 

Information menerangkan apakah dengan memasukan variabel independen 

dalam model akan memberikan kontribusi pada model (Yamin dan 

Kurniawan, 2014: 85) 

3.7.3.2 Menilai kelayakan model Regresi (goodness of fit test)  

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan goodness of 

Fit Test menguji kesesuaian model antara hipotesis nol sebagai data hasil 

prediksi model dengan data empiris (tidak ada perbedaan antara model 

dengan data sehingga model dikatakan fit). Apabila nilai goodness of fit 

hasil tes > 0,05 (nilai signifikansi pearson dan deviance > 0,05) maka 

model yang terbentuk adalah fit atau layak digunakan.  

3.7.3.3 Pseudo R-square  

Pseudo R-square terdiri dari Cox dan Snell’s R Square, Nagelkerke 

R Square, dan McFadden. Pseudo R-Square digunakan untuk menjelaskan 

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 
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Tingkat variabilitas tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai McFadden. 

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru 

ukuran R² pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit 

diinterpretasikan. Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari Cox 

dan Snell’s untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol (0) 

hingga satu (1). Sedangkan McFadden digunakan untuk melihat 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. 

 3.7.3.4 Uji Parallel Lines  

Test of parallel lines digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap 

kategori memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel 

independen dengan logit adalah sama untuk persamaan logit (Yamin dan 

Kurniawan, 2014: 87). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hasil 

menyatakan bahwa model link function logit adalah sesuai. Namun jika 

nilai signifikansi ≤ 0,05 maka pemilihan link function tidak tepat. 

Ketidakcocokan sebuah model dapat disebabkan karena salah dalam 

memilih link function atau kesalahan dalam membuat peringkat kategori. 

Untuk itu dapat dilakukan permodelan kembali dengan memilih link 

function yang lain (Ghazali, 2013: 363). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan merupakan Bank Umum Syariah yang 

tercatat di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dengan periode 

selama 3 tahun terakhir yaitu periode 2013 sampai dengan 2016. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang 

dipublikasikan di web resmi bank yang bersangkutan atau web Otoritas Jasa 

Keuangan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah. Berikut 

adalah rincian pengambilan sampel.  

Kriteria Sampel Jumlah 
Bank Syariah yang tercatat di Bank Indonesia 13 

Bank Syariah yang tidak memenuhi kriteria sampel (2) 
Jumlah sampel perusahaan 11 

Periode Penelitian : 2013-2016 4 
Jumlah Observasi 44 

              Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 bank yang tidak memenuhi kriteria 

pemilihan sampel karena adanya faktor seperti tidak lengkapnya laporan 

keuangan tahunan bank dikarenakan bank tersebut baru berdiri ditengah 

periode tahun penelitian. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum mengenai variabel-variabel dalam penelitian meliputi, mean, nilai 
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maksimum dam minimum, serta ukuran lainnya seperti yang tertera pada 

tabel di bawah ini. Berikut ini akan disajikan statistik deskriptif yang 

menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan 

dalam model penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

atas: 

1. Tingkat Kesehatan Bank 

Data peringkat kesehatan bank diperoleh dari laporan keuangan dalam 

kurun waktu 2013-2016. Data tingkat kesehatan ini mencakup kategori 

Sangat Sehat (SS), Sehat (S), Cukup Sehat (CS), Kurang Sehat (CS), dan 

Tidak Sehat (TS). 

Tabel 4.2 
Case Processing Summary 

 N 

Marginal 

Percentage 

Tingkat Kesehatan Bank Sangat Sehat 23 52.3% 

Sehat 7 15.9% 

Cukup Sehat 13 29.5% 

Tidak Sehat 1 2.3% 

Valid 44 100.0% 

Missing 0  
Total 44  

     Sumber: output SPSS  

Besarnya presentase untuk bank umum syariah yang memiliki 

peringkat Sangat Sehat sebesar 52,3%, untuk bank umum syariah yang 

memiliki peringkat sehat sebesar 15,9%, sedangkan untuk bank umum 

syariah yang memiliki peringkat cukup sehat sebesar 29,5% dan untuk 

bank yang memiliki peringkat tidak sehat sebesar 2,3%. Untuk bank 
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umum syariah berpredikat kurang sehat sebesar 0%, artinya dalam kurun 

waktu 2013-2016 tidak ada bank yang memiliki predikat kurang sehat.  

2. Kinerja keuangan  

Kinerja dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan 

meliputi ROA, NPF, BOPO, dan Growth Asset. Data-data dari rasio 

keuangan didapatkan dari laporan keuangan yang diterbitkan masing-

masing bank umum syariah. 

    Tabel 4.3 
                                                       Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tingkat Kesehatan Bank 44 1 5 1.84 1.010 

Return On Asset 44 -20.13 3.61 -.1564 3.84274 

Non Performing Finance 44 .00 4.93 2.7252 1.57529 

Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional 
44 67.79 192.60 98.2143 21.59175 

Growth Asset 44 -28.83 89.33 16.1070 20.95764 

Valid N (listwise) 44     
       Sumber: output SPSS 

Berdasarkan informasi yang disampaikan pada tabel 4.3 dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, yaitu: 

a. Return On Asset (ROA)  

Variabel Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh laba dari total aset yang dimiliki. Rata-rata 

ROA bank umum syariah pada periode 2013-2015 adalah -0.1564 dari 

total aset perusahaan. Rata-rata ROA Bank Umum Syariah dapat 

dikatakan kurang baik karena kurang dari 0,5%. Standar deviasi ROA 

Bank Syariah adalah 3.84374. Pada variabel ROA, nilai minimum 

sebesar -20.13 dimiliki oleh Maybank Syariah pada tahun 2015 dan nilai 
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maximum sebesar 3.61 dimiliki oleh Maybank Syariah pada tahun 2014. 

Nilai ROA yang negatif menunjukkan bahwa dalam mengelola dananya, 

Bank Syariah masih kurang efektif sehingga mendapatkan keuntungan 

yang kecil. 

b. Non-Performing Finance (NPF)  

variabel Non-Performing Finance (NPF) menunjukkan pembiayaan 

bermasalah yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah. Rata-rata NPF 

Bank Umum Syariah adalah 2.7252 dengan standar deviasi sebesar 

1.57529. Rata-rata NPF dapat dibilang baik karena kurang dari 5%. Pada 

variabel NPF, nilai minimum sebesar 0 dimiliki oleh BCA Syariah dan 

Maybank Syariah pada tahun 2013. Nilai maximum adalah 4.93 dimiliki 

oleh Maybank Syariah tahun 2015. Dilihat dari nilai minimum NPF, 

menandakan bahwa bank tersebut tidak mempunyai pembiayaan yang 

bermasalah.  

c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

Variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Rata-rata pada variabel BOPO adalah 

98.2143 dengan standar deviasi 21.59175. Nilai minimum variabel 

BOPO adalah 67.79 dimiliki oleh Maybank Syariah pada tahun 2013 dan 

nilai maximum 192.60 dimiliki oleh Maybank Syariah pada tahun 2015. 

Bank Umum Syariah masih kurang maksimal dalam mengelola BOPO 
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sehingga masih banyak Bank Umum Syariah yang melebihi ketentuan 

yang ditetapkan, terbukti dari rata-rata BOPO yang lebih dari 85%. 

d. Growth asset 

Variabel Growth asset menunjukkan perubahan aset/aktiva yang dimililki 

oleh Bank Umum Syariah. Rata-rata variabel growth asset 16.1070 

dengan standar deviasi 20.95764. Nilai minimum dari variabel growth 

asset adalah -28.83 dimiliki oleh Maybank Syariah pada tahun 2015 dan 

nilai maximum sebesar 89.33 dimiliki oleh Bank Panin Syariah 2013. 

Nilai growth asset yang negatif menunjukkan kurang efektifnya 

pengelolaan dari Bank Umum Syariah sehingga terjadi penurunan aktiva 

yang dimiliki bank Umum syariah.  

4.3 Uji Signifikasi 

4.3.1 Uji Model Fitting Information 

Pengujian ini akan menguji pengaruh keseluruhan variabel 

independen yaitu Return On Asset, Non Performing Financing, Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional dan Growth Asset terhadap tingkat 

kesehatan bank. Pengujian pertama yang dilakukan adalah melakukan 

analisis dengan menguji keseluruhan model (overall model fit). Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2Log Likelihood (-2LL) 

awal (intercept only) dengan -2LL Likelihood (-2LL) pada model final. 

Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (intercept only) dengan -2LL 

pada model final menunjukkan bahwa model fit dengan data (Ghozali, 

2012). 
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Tabel 4.4 
Model Fitting Information 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 94.845    
Final 60.865 33.979 4 .000 

     Sumber: output SPSS 

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa model bahwa nilai -2LL awal 

(intercept only) sebesar 94.845, sedangkan nilai -2LL pada model final 

sebesar 60.865. -2LL mengalami penurunan sebesar 33.980 dan signifikan 

pada 0.000. Nilai signifikasi 0.000 yang kurang dari 0.05 menunjukkan 

bahwa model dengan penambahan variabel lebih baik dalam memprediksi 

terhadap tingkat kesehatan bank atau model dapat dikatakan fit dengan data. 

4.3.2 Goodness Of Fit Test   

Goodness of fit test digunakan untuk menguji kesesuaian data 

dengan model regresi yang digunakan sehingga model regresi dikatakan fit 

dengan data. Jika nilai statistiknya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol 

tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasi 

atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data yang 

di observasi. 

Tabel 4.5 
Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 75.852 125 1.000 

Deviance 60.865 125 1.000 

         Sumber: output SPSS 

Besarnya nilai statistik Chi-Square sebesar 75.852 (Pearson) 

signifikansi 1.000 dan 60.865 (Deviance) signifikansi 1.000, dimana p-value 
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>0.05 sehingga membuat hasil dari Goodness of Fit adalah model fit dengan 

data. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dihipotesiskan antara 

seluruh variabel independen terhadap variabel tingkat kesehatan bank 

mampu menjelaskan data. 

4.3.3 Pseudo R-Square  

Uji Pseudo R-Square digunakan ntuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen digunakan tabel Pseudo R-

Square. Pada model ordinal logit, Ghozali (2011:361) mengestimasi nilai R² 

dengan menggunakan nilai McFadden. 

Tabel 4.6  
Pseudo R-Square 

Cox and Snell .538 

Nagelkerke .609 

McFadden .358 

            Sumber: Output SPSS 

Dari tabel 4.6 menunjukkan nilai McFadden sebesar 35.8%. Nilai ini 

mengandung arti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 35.8% sedangkan 

sisanya 64.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Ini 

menggambarkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: 

Return On Asset, Non Performing Finance, Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional dan Growth Asset dapat memprediksi tingkat kesehatan bank 

sebesar 35,8%.  

4.3.4 Test of Parallel Lines 
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Uji Parallel Lines menilai apakah asumsi bahwa semua kategori 

memiliki parameter yang sama atau tidak. Nilai yang diinginkan dalam uji 

parallel lines ini adalah tidak signifikan yaitu p>0.05 (Ghozali, 2013; 349). 

Tabel 4.7 

Test of Parallel Linesa 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square Df Sig. 

Null Hypothesis 60.865    
General 49.965b 10.900c 8 .207 

              Sumber: Output SPSS 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil P-value 0.207 (P > α 5%) yang artinya 

model yang dihasilkan memiliki parameter yang sama atau hubungan antar 

variabel independen dengan link function adalah sama untuk semua 

persamaan sehingga pemilihan link function telah sesuai dan tidak perlu 

dilakukan permodelan kembali. 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Ordinal Logit Regression 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran 

nilai parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan 

dengan rasio kecenderungan (odds ratio) (Ghozali, 2013). Berikut ini adalah 

tabel hasil pengujian regresi ordinal logit: 
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                      Tabel 4.8 
                   Parameter Estimates 

 Estimate Std. Error Wald df Sig. 

Threshold [TKB = 1] 6.250 3.833 2.658 1 .103 

[TKB = 2] 7.565 3.882 3.797 1 .051 

[TKB = 3] 13.004 4.997 6.772 1 .009 

Location ROA .051 .172 .088 1 .767 

NPF 1.174 .376 9.727 1 .002 

BOPO .037 .037 1.021 1 .312 

GA -.044 .028 2.532 1 .112 

                   Sumber: Output SPSS 

Keterangan :  

Variabel Dependen:  
TKB  : Tingkat Kesehatan Bank 
Variabel Independen: 
ROA  : Return On Asset 

NPF   : Non Performing Finance 

BOPO   : Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
GA  : Growth Asset 

**Signifikan pada 5% 

Regresi ordinal logit ini membandingkan beberapa kelompok dengan 

satu kelompok. Dalam penelitian ini, perbandingan kelompok dilakukan 

pada variabel dependen dengan peringkat ordinal yang memiliki satu 

kelompok referensi sebagai pembanding dasar, yaitu Sangat Sehat = 1, 

Sehat = 2, Cukup Sehat = 3, Kurang Sehat = 4 dan Tidak Sehat = 5 dengan 

Sangat Sehat sebagai pembanding dasar atau referensi kategori sehingga 

dapat dituliskan dalam persamaan di bawah ini: 

1. Logit (P1) = 6.250 + 0.051ROA + 1.174NPF+ 0.037BOPO - 0.044GA 

2. Logit (P1+P2) = 7.565 + 0.051ROA + 1.174NPF+ 0.037BOPO - 

0.044GA 

3. Logit (P1+P2+P3) = 13.004 + 0.051ROA + 1.174NPF+ 0.037BOPO -  

0.044GA 
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Keterangan: 
P1 : probabilitas tidak baik  
P2 : probabilitas kurang baik  
P3 : probabilitas cukup baik. 

Odds ratio pada penelitian ini digunakan untuk mengukur 

kecenderungan variabel-variabel independen dalam memprediksi peringkat 

kesehatan bank. Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat hubungan antara Odds 

Ratio terhadap variabel independen adalah sebagai berikut:   

a. Return On Asset(ROA)  

Kecenderungan dalam memprediksi tingkat kesehatan bank 

berhubungan positif dengan Return On Asset. Dimana jika variabel lain 

dianggap konstan, maka kenaikan 1 unit ROA akan menaikkan Odds 

Ratio (EXP 0.051) = 1,052323 kategori peringkat kesehatan bank. 

Artinya variabel ROA mempunyai probabilitas resiko tidak sehat 

sebesar 1,052323 kali dibanding predikat cukup sehat dan kurang sehat 

terhadap tingkat kesehatan bank. 

b. Non Performing Finance(NPF)  

Kecenderungan dalam memprediksi tingkat kesehatan bank 

berhubungan positif dengan Non Performing Finance. Dimana jika 

variabel lain dianggap konstan, maka kenaikan 1 unit NPF akan 

menaikkan Odds Ratio (exp  1.174) = 3,234906 peringkat kesehatan 

bank. Artinya variabel NPF mempunyai probabilitas resiko tidak sehat 

sebesar 3,234906 kali dibanding predikat cukup sehat dan kurang sehat 

terhadap tingkat kesehatan bank. 
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c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Kecenderungan dalam memprediksi tingkat kesehatan bank 

berhubungan positif dengan Biaya Operasional Pendapatan Operasional. 

Dimana jika variabel lain dianggap konstan, maka kenaikan 1 unit NPF 

akan menaikkan Odds Ratio (exp  0.037) = 1,037693 peringkat 

kesehatan bank. Artinya variabel BOPO mempunyai probabilitas resiko 

tidak sehat sebesar 1,037693 kali dibanding predikat cukup sehat dan 

kurang sehat terhadap tingkat kesehatan bank. 

d. Growth Asset(GA) 

Kecenderungan dalam memprediksi tingkat kesehatan bank 

berhubungan negatif dengan Growth Asset. Dimana jika variabel lain 

dianggap konstan, maka kenaikkan 1 unit GA akan menurunkan Odds 

Ratio (exp -0.044) =  0,956954 peringkat kesehatan bank. Artinya 

variabel Growth Asset mempunyai probabilitas resiko tidak sehat 

sebesar 0,956954 kali dibanding predikat cukup sehat dan kurang sehat 

terhadap tingkat kesehatan bank. 

4.4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan tabel 4.7 pada bagian sebelumnya dapat dihubungkan 

dengan hipotesis yang dijelaskan dalam penelitian ini. Dari hipotesis yang 

diajukan, berdasarkan pada hasil peneltian dengan menggunakan analisis 

regresi logistik dapat djelaskan sebagai berikut:  

4.4.2.1 Pengujian Return on Asset (ROA) Terhadap Tingkat Kesehatan Bank 

Hasil pengujian menggunakan Ordinal Logistic Regression pada 

tabel 4.7 antara Return On Asset (ROA) dengan tingkat kesehatan bank 
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menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.051 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0.767. Karena nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (p > 

α5%) menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Sedangkan 

nilai koefisien Return On Asset (ROA) bertanda positif, menunjukkan 

bahwa ROA memiliki hubungan yang searah dengan tingkat kesehatan 

bank. Maka H1 yang menyatakan ROA berpengaruh terhadap tingkat 

kesehatan bank ditolak.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Aryati dan Balafif 

(2007), Yulius dan Fung (2012), Yulianto dan Sulistyowati (2013), Rizky 

dan Rohman (2013), dan Ratna (2014) yang menyatakan bahwa Return 

On Asset tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan Woelan (2013) dan Handayani (2016) 

yang menyatakan bahwa Return On Asset berpengaruh terhadap tingkat 

kesehatan bank. 

Penelitian ini menunjukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan, 

hal ini berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan belum dapat digunakan 

untuk memprediksi kondisi bermasalah bank, karena untuk 

mempertahankan tingkat kesehatan tertentu atau untuk menutupi fakta 

bahwa terjadi penurunan tingkat kesehatan, manajer bank dapat 

menggunakan kebijakan menaikkan laba. Hubungan ROA yang sejalan 

dengan tingkat kesehatan bank menandakan semakin besar ROA maka 
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bank memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan, sehingga 

kinerja bank dapat dikatakan baik dan tingkat kesehatan bank dapat 

dikatakan meningkat.  

 

4.4.2.2 Pengujian Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat 

Kesehatan Bank  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Ordinal Logistic 

Regression antara Non Performing Financing (NPF) dengan tingkat 

kesehatan bank pada tabel 4.7, diperoleh nilai koefisien variabel NPF 

sebesar 1,174. Nilai koefisien variabel NPF bertanda positif ini 

menunjukkan bahwa NPF memiliki hubungan yang searah dengan 

tingkat kesehatan bank. Sedangkan dilihat dari nilai signifikansi, Non 

Performing Financing (NPF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 (p 

< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat kesehatan bank. Maka H2 yang menyatakan NPF 

berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Aryati dan Balafif (2007), Yulius 

dan Fung (2012), Yulianto dan Sulistyowati (2013), Woelan (2013), dan 

Ratna (2014) bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan pada tingat 

kesehatan bank. Sedangkan pada penelitian Rizky dan  Rohman (2013) 

menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank.  
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NPF sama seperti NPL pada bank konvensional. NPF berkaitan 

dengan risiko kredit karena mencerminkan pembiayaan bermasalah yang 

dihadapi oleh bank syariah terhadap total pembiayaan yang diberikan 

kepada debitur. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin 

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar (Almilia, 2007; 13). Jumlah kredit bermasalah 

yang semakin besar berpengaruh terhadap turunnya pendapatan karena 

adanya peningkatan biaya cadangan aktiva produktif.  Sehingga hal ini 

dapat mempengaruhi kesehatan bank dan membuat bank tidak sehat. 

Karena dalam bank syariah tidak ada sistem bunga dalam sistem 

pembiayaannya perbankan syariah jadi lebih kuat dalam menghadapi 

gejolak moneter karena pendapatan pembiayaan masih dapat diperoleh 

melalui bagi hasil dari setiap pembiayaan sewa atau jual beli.  

 

4.4.2.3 Pengujian Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

Terhadap Tingkat Kesehatan Bank  

Berdasarkan hasil pengujian melalui Ordinal Logistic Regression pada 

tabel 4.7 antara Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan 

tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa variabel Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki nilai koefisien BOPO sebesar 

0.037. Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) searah dengan tingkat 
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kesehatan bank. Nilai signifikansi Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) sebesar 0,312 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa BOPO memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank. Maka H3 yang menyatakan BOPO berpengaruh terhadap 

Tingkat Kesehatan Bank ditolak. 

Penelitian ini sejalan dengan Yulius dan Fung (2012), Yulianto dan 

Sulistyowati (2013), Rizky dan Rohman (2013) dan Handayani (2016) 

bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Woelan (2013) 

dan Ratna (2014) bahwa variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kesehatan bank. 

Hubungan BOPO yang sejalan dengan tingkat kesehatan bank 

menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi juga 

keadaan bermasalah yang dihadapi bank. Dikarenakan beban operasional 

yang lebih besar dari pada pendapatan operasional maka laba yang 

diperoleh suatu bank akan mengalami penurunan sehingga predikat 

kesehatan bank pun menurun. Tidak berpengaruhnya BOPO terhadap 

tingkat kesehatan bank dikarenakan masih adanya faktor lainnya yang 

lebih berpengaruh daripada BOPO.  

 

4.4.2.4 Pengujian Growth Asset Terhadap Tingkat Kesehatan Bank  

Berdasarkan hasil pengujian melalui Ordinal Logistic Regression 

pada tabel 4.7 antara Growth Asset dan tingkat kesehatan bank 
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menunjukkan bahwa variabel Growth Asset memiliki nilai koefisien 

sebesar -0.044. Nilai koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa 

Growth Asset berlawanan arah dengan tingkat kesehatan bank. 

Sedangkan nilai signifikansi Growth Asset sebesar 0,112 (p > 0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa Growth Asset memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Maka H4 yang menyatakan 

Growth Asset berpengaruh terhadap Tingkat Kesehatan Bank ditolak. 

Penelitian ini sejalan dengan Gunsel (2007) bahwa pertumbuhan aset 

memiliki dampak negatif terhadap tingkat kesehatan bank dan tidak 

signifikan. 

Pertumbuhan aset yang berlawanan arah menandakan bahwa bila 

pertumbuhan aset semakin besar makan tingkat kesehatan bank akan 

semakin bermasalah karena tidak diiringi peningkatan hasil operasi. Itu 

tandanya aset bank hanya disimpan saja dan tidak digunakan sehingga 

hanya akan mengendap dan tidak akan terjadi kenaikan. Maka itu akan 

menurunkan kepercayaan pihak luar terhadap bank. Hilangnya 

kepercayaan pihak luar dapat membuat bank pendapatannya menurun. 

Growth Asset yang tidak memiliki pengaruh signifikan bisa saja terjadi 

bila perusahaan melakukan kebijakan terhadap kepemilikan aset yang 

dimiliki dengan melakukan kebijakan penjualan dan nantinya akan 

digunakan untuk membiayai rencana aktivitas perusahaan (Fajri, 

2015;12).  

Pengaruh Kinerja Keuangan..., Alvidhea Melfianti, Ak.-IBS, 2017



73 
 

  Indonesia Banking School 
 

4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah” dapat 

diketahui bahwa variabel Return On Asset, Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional dan Growth Asset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tingkat kesehatan bank. Dengan kata lain, kenaikan atau penurunan ROA, 

BOPO dan GA tidak terlalu berpengaruh terhadap peringkat kesehatan bank. 

ROA merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang 

dihasilkan dari rata- rata total aset bank yang bersangkutan. Berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, minimum ROA 

untuk peringkat kesehatan bank adalah 0,5% dari total aset. Rata-rata ROA 

yang dimiliki bank umum syariah tahun 2013-2016 adalah -15.64 yang 

artinya kurang baik karena dibawah ketentuan yang ditetapkan Bank 

Indonesia.  

Sedangkan BOPO menggambarkan seberapa efisien bank menggunakan 

beban operasionalnya untuk memperoleh pendapatan operasional. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, 

BOPO yang efisien adalah yang dibawah 85%. Karena telah berhasil 

menggunakan pendapatan operasional dengan efisien untuk beban 

operasionalnya. Rata-rata BOPO yang dimiliki bank syariah tahun 2013-

2016 adalah 98.2143 yang artinya masih banyak bank yang belum efisien 

dalam melakukan operasionalnya. Growth Asset menunjukkan 
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penurunan/kenaikan aset yang dimiliki bank. Besar kecilnya persentase 

kenaikan growth asset tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank. 

Non Performing Finance memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank hal ini menunjukkan besarnya pembiayaan bermasalah 

mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Pembiayaan dalam hal ini 

merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga yaitu 

nasabah pribadi atau badan, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. 

Besar kecilnya NPF akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dimana 

semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi 

bank. Untuk itu Bank Umum Syariah harus mengawasi pembiayaan yang 

disalurkan agar tidak terjadi peningkatan terhadap pembiayaan bermasalah. 

Pengaruh Kinerja Keuangan..., Alvidhea Melfianti, Ak.-IBS, 2017



 
 

75 
  Indonesia Banking School 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan maka kesimpulan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

Return On Assets (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tingkat kesehatan bank periode 2013-2016. Artinya adalah tingkat kesehatan 

bank syariah tidak mempunyai pengaruh dari Return On Asset karena 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total 

aset yang dimiliki perusahaan belum dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi bermasalah bank. Untuk menjaga tingkat kesehatannya, bank bisa 

saja menggunakan kebijakan menaikkan laba.   

Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kesehatan bank periode 2013-2016 Artinya adalah semakin 

tinggi rasio NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam 

pengelolaan pembiayaannya sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat 

risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah 

dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. 

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank periode 2013-2016. 

Artinya adalah tingkat kesehatan bank tidak disebabkan oleh BOPO. 
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Walaupun BOPO melebihi ketentuan namun bila masih ada faktor lain yang 

lebih mempengaruhi. Menyebabkan BOPO tidak akan berpengaruh terhadap 

tingkat kesehatan bank. 

Growth Asset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank umum syariah periode 2013-2016. Artinya adalah 

pertumbuhan aset tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. 

Karena kepemilikan aset dapat digunakan untuk kebijakan lain untuk aktivitas 

perusahaan.   

 

5.2 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terbatas yaitu Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menambah 

sampel seperti Bank Konvensional, atau bank lainnya yang ada di 

Indonesia. Agar dapat membandingkan tingkat kesehatan bank secara 

keseluruhan. 

2. Penelitian ini hanya meneliti beberapa rasio keuangan, yaitu Return On 

Asset, Non Performing Financing, Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional dan Growth Asset, masih terdapat beberapa rasio keuangan 

atau non keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan 

bank. 
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5.3 Saran 

Adapun saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagi berikut: 

1. Bagi Bank Umum Syariah hendaknya memelihara serta tetap 

meningkatkan peringkat kesehatan dengan tetap memperhatikan tingkat 

risiko yang dihadapi. 

2. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk 

lebih memperhatikan, mendukung dan mengawasi terus jalannya sistem 

perbankan syariahdengan benar- benar. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian 

serupa menggunakan variabel - variabel tambahan yang dapat 

digunakan sebagai faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesehatan bank. 

Seperti faktor non keuangan berupa lama berdiri, ukuran bank, dan 

peraturan yang berkaitan dengan industri perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian. Hendaknya menambahkan sampel yang lebih besar 

sehingga akan lebih mewakili bank-bank umum lainnya yang terdaftar 

di Bank Indonesia dan memperpanjang periode pengamatan sehingga 

dapat mengetahui perkembangan bank-bank umum yang menjadi obyek 

penelitian. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1: Daftar Sampel Penelitian 

No Nama Bank Syariah Tahun 
Tingkat 

Kesehatan 
Bank 

ROA NPF BOPO Growth 
Asset 

1. Bank Muamalat 
Indonesia 

2013 1 0,27% 3,46% 93,86% 21,41% 
2014 3 0,17% 4,85% 97,33% 16,20% 
2015 3 0,20% 4,20% 97,36% -8,44% 
2016 3 0,22% 1,40% 97,76% -2,42% 

2 Bank Syariah 
Mandiri 

2013 1 1,53% 2,29% 86,46% 17,95% 
2014 3 -0,04% 4,29% 100,60% 4,67% 
2015 2 0,56% 4,05% 94,78% 5,10% 
2016 1 0,59% 3,13% 94,12% 12,03% 

3 Bank Syariah Mega 
Indonesia 

2013 1 2,33% 1,45% 86,09% 11,73% 
2014 2 0,29% 1,81% 97,61% -22,77% 
2015 3 0,30% 3,16% 99,51% -21,08% 
2016 1 2,63% 2,81% 88,16% 10,35% 

4 Bank Syariah 
Bukopin 

2013 3 0,69% 3,68% 92,29% 20,10% 
2014 2 0,27% 3,34% 96,77% 18,82% 
2015 1 0,79% 2,74% 91,99% 12,92% 
2016 1 0,76% 2,72% 91,76% 20,46% 

5 BRI Syariah 

2013 1 1,15% 3,26% 90,42% 23,51% 
2014 3 0,08% 3,65% 99,77% 16,90% 
2015 1 0,76% 3,89% 93,79% 19,12% 
2016 1 0,95% 3,19% 91,33% 14,27% 

6 Bank Panin Syariah 

2013 1 1,03% 0,77% 81,31% 89,33% 
2014 1 1,99% 0,29% 82,58% 53,15% 
2015 2 1,14% 1,94% 89,29% 14,95% 
2016 2 0,37% 1,86% 96,17% 22,76% 

7 B.P.D Jawa Barat 
Banten Syariah 

2013 1 0,91% 1,16% 85,76% 10,80% 
2014 2 0,69% 3,93% 96,94% 29,72% 
2015 3 0,25% 4,45% 98,78% 5,69% 
2016 3 -8,09% 4,92% 122,77% 15,55% 

8 BCA Syariah 

2013 1 1,00% 0,00% 90,20% 27,42% 
2014 1 0,80% 0,10% 92,90% 46,68% 
2015 1 1,00% 0,50% 92,50% 45,25% 
2016 1 1,10% 0,20% 92,20% 14,85% 

9 BNI Syariah 
2013 1 1,37% 1,13% 88,11% 38,17% 
2014 1 1,27% 1,04% 89,80% 32,52% 
2015 1 1,43% 1,46% 89,63% 18,09% 
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2016 1 1,44% 1,64% 87,67% 23,01% 

10 Bank Victoria 
Syariah 

2013 3 0,50% 3,31% 91,95% 41,21% 
2014 5 -1,87% 4,75% 143,31% 8,78% 
2015 3 -2,36% 4,82% 119,19% -4,19% 
2016 1 -2,19% 4,35% 131,34% 17,83% 

11 Bank Maybank 
Syariah Indonesia 

2013 1 2,87% 0,00% 67,79% 11,51% 
2014 1 3,61% 4,29% 69,60% 6,50% 
2015 3 -20,13% 4,93% 192,60% -28,83% 
2016 3 -9,51% 4,60% 160,28% -22,87% 
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Lampiran 2: Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tingkat Kesehatan Bank 44 1 5 1.84 1.010 

Return On Asset 44 -20.13 3.61 -.1564 3.84274 

Non Performing Finance 44 .00 4.93 2.7252 1.57529 

Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional 
44 67.79 192.60 98.2143 21.59175 

Growth Asset 44 -28.83 89.33 16.1070 20.95764 

Valid N (listwise) 44     
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Lampiran 3: Hasil Uji Regresi Logistik 

Warnings 

There are 132 (75.0%) cells (i.e., dependent variable levels by observed combinations of 

predictor variable values) with zero frequencies. 

 

 
Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood 
Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 94.845    
Final 60.865 33.979 4 .000 

Link function: Logit. 

 

 
Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 75.852 125 1.000 

Deviance 60.865 125 1.000 

Link function: Logit. 

 

 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell .538 

Nagelkerke .609 

McFadden .358 

Link function: Logit. 
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Parameter Estimates 

 
Estimate Std. Error Wald df Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Threshold [TKB = 1] 6.250 3.833 2.658 1 .103 -1.264 13.763 

[TKB = 2] 7.565 3.882 3.797 1 .051 -.044 15.175 

[TKB = 3] 13.004 4.997 6.772 1 .009 3.210 22.798 

Location ROA .051 .172 .088 1 .767 -.286 .389 

NPF 1.174 .376 9.727 1 .002 .436 1.911 

BOPO .037 .037 1.021 1 .312 -.035 .109 

GA -.044 .028 2.532 1 .112 -.098 .010 

Link function: Logit. 

 

 
Test of Parallel Linesa 

Model 
-2 Log 

Likelihood 
Chi-Square df Sig. 

Null Hypothesis 60.865    
General 49.965b 10.900c 8 .207 

Link function: Logit. 
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