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ABSTRACT 
This research analyses the performance of Islamic Banks after spin-off from 

Islamic Unit Banks. The sample in this research are three Islamic Banks, that has been 
separated from their parent company, such as BJB Syariah, BRI Syariah, and Bukopin 
Syariah. This research use a secondary data from quarterly financial report from bank 
website or statistic data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

This research has been analyzed with SPSS 21 program, and showed that there 
is differences between before and after periode of spin-off. The performance of CAR, 
BOPO, and ROA has been decreased after the Islamic Unit Banks separated from their 
parents company, while LDR has been increased.  
Keywords: Islamic Unit Bank, Islamic Bank, Spin-Off, CAR, BOPO, ROA, LDR. 

 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum, mekanisme spin-off telah dikenal sebagai proses pembentukan 

perusahaan baru, dimana adanya suatu pemisahan unit tertentu dalam suatu 

perusahaan sehingga membentuk aktifitas ekonomi yang baru atau biasa disebut 

restruktirisasi perusahaan. Pemisahan (spin-off) di luar Indonesia, terutama di Amerika 

Serikat sangat popular, karena bagi investor, boards, dan manajer yakin bahwa bisnis-

bisnis akan mendapat nilai yang lebih tinggi apabila dimiliki atau dikelola secara terpisah. 

(Lan, Lin, & Lin, 2014) mengatakan, bahwa spin-off dapat meningkatkan kinerja 

operasional perusahaan.  

Dengan adanya tren perbankan nasional dan internasional yang melakukan 

merger dan akuisisi, maka ini semakin mendorong Unit Usaha Syariah untuk melakukan 

spin-off agar menciptakan bank-bank syariah baru yang besar dan kuat agar dapat 

mendorong perekonomian Indonesia. Namun, apabila pemisahan dilakukan dengan 

waktu yang singkat atau terkesan dipaksakan maka justru ini akan menyebabkan 

lahirnya bank-bank syariah yang kecil dan lemah. 

Proses terjadinya pemisahan (spin-off) sangat kompleks dan dibutuhkan 

pertimbangan dari aspek keuangan, hukum, pajak, dan termasuk potensi kerugian di 

masa yang akan datang, serta biaya dari pemisahan. Apabila berkaca dengan kasus 

merger and acquisition di berbagai belahan dunia, banyak terjadi kasus dimana setelah 

suatu bank melakukan merger/akuisisi bank lain menyebabkan efisiensi dan 
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profitabilitas bank hasil merger/akuisi menjadi turun (Abbas, et al, 2014). Dengan 

kejadian ini maka bank perlu berhati-hati apabila ingin melakukan pemisahan terhadap 

Unit Usaha Syariahnya agar tidak terjadi kerugian apabila Unit Usaha Syariahnya sudah 

di spin-off. Inilah pentingnya UUS yang akan spin-off memiliki fondasi keuangan yang 

cukup agar tidak menderita kerugian di masa yang akan datang. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah 

Bank Umum Syariah (BUS) menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah bank syariah 

yang dalam kegiatannya membeikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, 

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri dan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit 

syariah. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, fungsi BUS dan UUS berdasarkan UU 

No. 21 tahun 2008 antara lain: (1) BUS dan UUS wajib melaksanakan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; (2) BUS dan UUS dapat menjalankan 

fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat; (3) BUS dan UUS dapat menghimpun dana social yang 

berasal dari dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) 

sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif); (4) Pelaksanaan fungsi social 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.2 Penggabungan, Pengambilalihan, dan Peleburan Usaha 

Penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 

bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang 

mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih karena 

hukum kepada hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya 

status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

Peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 

bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan ciri mendirikan satu bank baru yang 
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karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari bank yang meleburkan diri dan status 

badan hukum bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 

Pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut. 

2.3 Pemisahan (Spin-Off) 

 Dalam Pasal 1 Nomor 12 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

spin off dikenal dengan pemisahan. Pemisahan tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk 

memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih 

karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva 

Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.” 

Selanjutnya dalam Pasal 135 UU Perseroan Terbatas, pemisahan dapat 

dibedakan menjadi pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni 

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 

(dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang 

melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. Sementara pemisahan 

tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum 

kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang 

melakukan pemisahan tersebut tetap ada.  

Dalam dunia perbankan syariah, menurut UU No. 21 tahun 2008. Pasal 1 Nomor 

32 tentang perbankan Syariah, pemisahan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau 

lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” 

 Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa spin off pada perbankan 

syariah merupakan pemisahan yang mengakibatkan munculnya satu perseroan baru, 

pemisahan yang dilakukan adalah pemisahan usaha bukan pemisahan saham, dan 

adanya peralihan aktiva dan pasiva karena hukum.  

Menurut (Wachtell, Lipton, Rosen, & Katz, 2014), ada 5 (lima) alasan perusahaan 

melakukan spin-off, diantaranya adalah: (1) Enhanced Business Focus. Pemisahan 

membuat perusahaan lebih fokus dalam menentukan strategi perusahaan dan 

operasionalnya; (2) Business-appropriate capital structure. Pemisahan akan membuat 

suatu bisnis untuk mengikuti struktur modal yang paling tepat untuk bisnis dan strategi 

perusahaan; (3) Distinct investment identity. Pemisahan dapat menciptakan perbedaan 

dan peluang target investasi dalam masing-masing bisnis;  
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(4) Effectiveness of equity-based compensation. Pemisahan dapat meningkatkan 

keefektifan dari program kompensasi berbasis modal yang diberikan untuk pegawai, 

karyawan, dan direktur untuk kinerja bisnis yang diberikan secara individual; (5) Use of 

equity as acquisition currency. By creating a separately publicly traded stock, a spin-off 

will enhance the ability of the spin-off business to effect acquisitions using its stock as 

consideration.  

2.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses siklus akuntansi. 

Dalam dunia perbankan, laporan keuangan merupakan elemen yang penting untuk 

mengukur kesehatan perbankan dan kinerja perbankan.  

Menurut Harahap dan Sofyan (2010), laporan keuangan bertujuan untuk: (a) 

Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau 

stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi; (b) Menilai prospek arus kas; (c) 

Informasi atas sumber daya ekonomi; (d) Kepatuhan bank atas prinsip syariah; (e) 

Sebagai bahan evaluasi; (f) Pemenuhan fungsi sosial 

2.5        Analisa Kinerja Bank Syariah 

2.5.1    Likuiditas 

Menurut (Rustam, 2013), penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan bank syariah dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai 

termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. 

Beberapa komponen yang mengukur rasio likuiditas, adalah sebagai berikut: 

(1) Loan to Deposit Ratio (LDR); (2) Giro Wajib Minuimum (GWM). 

2.5.2 Capital 

Penilaian atas faktor capital meliputi evaluasi terhadap kecukupan 

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan 

perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang 

mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi bank umum. 

Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus 

mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, 

semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yaitu dengan menggunak 

Capital Adequacy Ratio (CAR). 

2.5.3 Earnings 

Penilaian faktor earnings meliputi evaluasi sumber-sumber rentabilitas, 

kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian 
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dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas 

bank, dan perbandingan kinerja bank dengan menggunakan rasio. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen yang dilihat dari laba yang 

dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Beberapa rasio yang 

digunakan adalah Return on Total Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).   

2.6    Pengembangan Hipotesis 

2.6.1    Penurunan Efisiensi Biaya 

Menurut (Wachtell, Lipton, Rosen, & Katz, 2014), pemisahan membuat 

perusahaan lebih fokus dalam menentukan strategi perusahaan dan operasionalnya, 

sehingga penulis menduga hal ini akan meningkatkan biaya-biaya operasional 

perusahaan sebagai imbas dari strategi perluasan bisnis perusahaan setelah 

dilakukan pemisahan (spin-off), sehingga menurunkan kinerja jika dilihat dari tingkat 

efisiensi biaya. 

H1: Terdapat penurunan tingkat efisiensi biaya UUS sesudah pemisahan 

(spin-off) menjadi Bank Syariah.  

2.6.2 Peningkatan Kinerja Likuiditas 

Menurut analisis (Dodik Siswantoro, 2014), hanya BJB Syariah dari 6 Bank 

Syariah yang diteliti mengalami penurunan rasio murabahah/pembiayaan setelah 

pemisahan (spin-off), sehingga ini mendukung dugaan penulis akan adanya 

peningkatan kinerja likuiditas Bank Syariah setelah pemisahan (spin-off).  

Dalam kasus Merger and Acquisition menurut penelitian (Nedunchezian, 

Premalatha, 2013) juga menunjukan rasio likuiditas yang diwakili Current Ratio dan 

Quick Ratio menunjukan kinerja lebih baik setelah merger terjadi. 

H2: Terdapat peningkatan kinerja likuiditas UUS sesudah pemisahan (spin-

off) menjadi Bank Syariah. 

2.6.3 Peningkatan Kinerja Permodalan 

Menurut (Wachtell, Lipton, Rosen, & Katz, 2014), pemisahan (spin-off) akan 

membuat suatu bisnis untuk mengikuti struktur modal yang paling tepat untuk bisnis 

dan strategi perusahaan (Business-appropriate Capital Structure), sehingga penulis 

menduga akan terjadi peningkatan kinerja permodalan Bank Syariah. 
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Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Dodik Siswantoro, 2014) 

melalui analisis grafik yang menunjukan bahwa perkembangan ekuitas Bank Syariah 

setelah melakukan pemisahan (spin-off) mengalami peningkatan.  

H3: Terdapat peningkatan kinerja permodalan UUS sesudah pemisahan 

(spin-off) menjadi Bank Syariah. 

2.6.4 Penurunan Kinerja Profitabilitas 

Menurut (Wachtell, Lipton, Rosen, & Katz, 2014), pemisahan dapat 

menciptakan perbedaan dan peluang target investasi dalam masing-masing bisnis, 

juga pemisahan membuat perusahaan lebih fokus dalam menentukan strategi 

perusahaan dan operasionalnya, sehingga dengan keluarnya strategi-strategi baru 

perusahaan untuk meningkatkan ekspansi bisnis maka akan menambah beban 

operasional perusahaan, sehingga kemungkinan akan terjadi penurunan tingkat 

profitabilitas Bank Syariah baru hasil pemisahan (spin-off). 

Dalam kasus corporate action lain seperti merger and acquisition bank, ROA 

dalam sebagian besar bank yang di merger dan di akuisisi mengalami penurunan 

rasio, karena bank-bank tersebut tidak memanfaatkan asset se-efisien mungkin 

untuk menambah profit bank. (Abbas, Hunjra, Azam, Ijaz, & Zahid, 2014). 

Menurut penelitian lainnya (Kemal, 2011), juga terjadi penurunan rasio ROA 

ABN AMRO Bank setelah di merger menjadi Royal Bank of Scotlan (RBS). 

H4: Terdapat penurunan kinerja profitabilitas UUS sesudah pemisahan (spin-

off) menjadi Bank Syariah. 

2.7 Kerangka Konseptual 
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3. Metodologi Penelitian 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) baik yang 

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perbankan yang melakukan spin off dari Unit Usaha 

Syariah. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara non probability 

sampling, yaitu dengan pendekatan purposive sampling. 

3.3       Variabel Penelitian dan Pengukuran 

3.3.1 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007), BOPO adalah perbandingan antara 

biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dirumuskan dengan: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛)𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100% 

3.3.2 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007), LDR adalah rasio yang mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, 

yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh 

deposan dengan mengandal kan kredit yang yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya 

kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan 

untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, dengan rumusan sebagai berikut.  

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
× 100% 

3.3.3 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut (Rustam, 2013), CAR bagi bank didasarkan pada risiko aset dalam artil 

uas, baik aset yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat administratif 

sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingendan/ atau 

komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. CAR 

merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya 

sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. 

Rumus yang digunakan adalah: (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007) 
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𝐶𝐴𝑅 =  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 (𝐴𝑇𝑀𝑅)
× 100% 

3.3.4 Return on Total Asset (ROA) 

Menurut (Muhammad, 2004), ROA adalah rasio yang menggambar kan 

kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva 

yang menghasilkan keuntungan.  

Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume 

usaha (ROA) dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang 

diukur dari volume penjualan. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah: (Rivai, 

Veithzal, & Idroes, 2007) 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100% 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari sisi penggunaan aset. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah dengan metode studi pustaka dan 

dokumentasi yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan teori atau literature terkait 

penelitian. Data-data yang dibutuhkan diperoleh dari hasil data sekunder. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai website Perbankan sebagai 

sumber data atau dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id. 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Two Related Sample Tests (Wilcoxon-Signed Test) 

Two Related Sample Tests atau uji 2 sampel berpasangan digunakan untuk 

menguji perbandingan dua rata-rata sampel yang berpasangan. Uji ini biasa 

dilakukan pada subjek yang diuji untuk situasi sebelum dan sesudah suatu proses. 

Uji ini dapat digunakan sebagai alternatif dari uji parametrik Paired Sample T Test 

jika data tidak terdistribusi normal. 
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4. Analisis dan Pembahasan 

4.1.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara non probability 

sampling, yaitu dengan pendekatan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

(1) Bank yang melakukan mekanisme spin off; (2) Bank yang mempunyai Unit Usaha 

Syariah; (3) Bank yang laporan keuangannya tersedia 4 tahun sebelum dan 4 tahun 

sesudah spin off pada periode pengamatan per triwulan. Sehingga, bank yang dijadikan 

objek yaitu, UUS BRI – Bank BRI Syariah, UUS BJB – Bank BJB Syariah, UUS Bukopin 

– Bank Bukopin Syariah. 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Tes Statistik CAR  

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

UUS 47 .551611 .2809581 .1652 1.1602 

BUS 48 .135083 .0580280 .0748 .2939 
 

    

 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.00 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan/penurunan kinerja 

antara sebelum dan sesudah spin-off.  

Dilihat dari rata-rata atau mean antara UUS dan BUS yang menunjukan 

bahwa rata-rata CAR UUS (0.551611) lebih besar dari rata-rata CAR BUS 

(0.135083), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan kinerja CAR 

setelah terjadinya spin-off menjadi Bank Umum Syariah. 

4.2.2 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Tes Statistik BOPO 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

UUS 47 .724794 .1838750 .4033 1.0609 

BUS 48 .883695 .0744899 .7147 1.0233 
 

 BUS - UUS 

Z -5.968b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,00 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan/penurunan kinerja 

antara sebelum dan sesudah spin-off.  

 Dilihat dari rata-rata atau mean antara UUS dan BUS yang menunjukan 

bahwa rata-rata BOPO UUS (0,724794) lebih kecil daripada rata-rata BOPO BUS 

(0,883695), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan efisiensi 

biaya setelah terjadinya spin-off menjadi Bank Umum Syariah.  

4.2.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Tes Statistik LDR 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

UUS 47 2.18716 .844792 .926 3.834 

BUS 48 .95866 .091299 .798 1.401 
 

 

 

 

 
 

 

 

Dilihat dari hasil table diatas diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 

sebesar 0,00 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan/penurunan kinerja sebelum dan sesudah spin-off.  

Dilihat dari nilai rata-rata atau mean LDR, menunjukan bahwa mean LDR 

UUS (2,18716) lebih besar dari mean LDR BUS (0,95866), hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kinerja dari variable LDR setelah spin-

off menjadi Bank Umum Syariah. 

 

 

 

 

 
 BUS – UUS 

Z -4.466b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
 BUS - UUS 

Z -5.958b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

Dampak Kebijakan..., Ghazian Kazhimi, Ak.-IBS, 2015



11 
 

4.2.4 Return on Assets (ROA) 

Test Statistics ROA 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

UUS 47 .01223 .012668 -.005 .044 

BUS 48 -.01436 .031048 -.097 .015 
 

Test Statisticsa 

 BUS - UUS 

Z -4.921b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 

Dilihat dari hasil table diatas diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 

0,00 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan/penurunan kinerja 

sebelum dan sesudah spin-off.  

Dilihat dari nilai rata-rata atau mean ROA, menunjukan bahwa mean ROA UUS 

(0,01223) lebih besar dari mean LDR BUS (-0,01436), hal ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat penurunan kinerja dari variable ROA setelah spin-off menjadi Bank Umum 

Syariah. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial yang dapat diterapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) menggambarkan tingkat kecukupan modal 

suatu bank, dalam penelitian ini CAR setelah spin-off dinilai mengalami 

penurunan kinerja, agar tingkat CAR tetap terjaga atau bahkan mengalami 

peningkatan, maka bank perlu memperhatikan bank yang akan di akuisisi 

untuk kemudian ditempati oleh Unit Usaha Syariahnya (UUS). Bank yang di 

akuisisi agar sebaiknya harus bank yang tergolong sehat, agar tidak 

menambah beban UUS yang di spin-off sehingga kinerja bank baru hasil 

spin-off meningkat.  

2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menggambarkan 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya, dalam penelitian ini BOPO dinilai mengalami penurunan kinerja, 

maka agar tingkat BOPO bank meningkat maka manajemen harus 
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mengurangi biaya-biaya yang sekiranya dapat dikurangi sehingga dapat 

menambah tingkat efisiensi bank. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan 

pendapatan operasional, dengan cara menambah fasilitas-fasilitas selain 

menghimpun dana dan menyalurkan dana, seperti jasa ivestasi. 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) menggambarkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dalam penelitian ini LDR 

dinilai mengalami peningkatan kinerjanya, untuk itu manajemen perlu 

mempertahankan kinerja likuiditasnya dan juga perlu menambah Dana Pihak 

Ketiga (DPK) agar bank dapat menyalurkan pembiayaan melalui DPK. 

Dengan semakin meningkatnya DPK maka mempengaruhi peningkatan rasio 

LDR. Peningkatan rasio LDR mencerminkan tingkat kesehatan bank yang 

ikut meningkat.  

4. Return on Assets (ROA) menggambarkan kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan, dalam penelitian ini ROA 

dinilai mengalami penurunan kinerjanya, maka dari itu manajemen 

perusahaan perlu meningkatkan net income perusahaan, yaitu dengan 

mengefisiensikan biaya operasional perusahaan, meningkatkan sales atau 

penjualan terhadap produk-produk bank sehingga meningkatkan pendapatan 

/ revenue perusahaan.  

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat penurunan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) 

antara periode sebelum dan sesudah melakukan pemisahan (spin-off) dari 

Unit Usaha Syariah (UUS), jika dilihat dari tingkat efisiensi biaya atau rasio 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

2. Terdapat peningkatan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) 

antara periode sebelum dan sesudah melakukan pemisahan (spin-off) dari 

Unit Usaha Syariah (UUS), jika dilihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR).  
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3. Terdapat penurunan kinerja permodalan pada Bank Umum Syariah (BUS) 

antara periode sebelum dan sesudah pemisahan (spin-off) dari Unit Usaha 

Syariah (UUS), jika dilihat dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).  

4. Terdapat penurunan kinerja profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) 

antara periode sebelum dan sesudah pemisahan (spin-off) dari Unit Usaha 

Syariah (UUS), jika dilihat dari rasio Return on  Assets (ROA).  

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) yang 

akan melakukan pemisahan (spin-off) agar lebih baik memperhatikan apakah 

bank yang akan di akuisisi untuk memisahkan UUS nya tergolong bank yang 

sehat atau tidak terutama apakah bank yang akan di akuisisi memiliki tingkat 

Non-Performing Loan (NPL) dibawah 5% atau tidak agar setelah UUS 

dipisahkan tidak terjadi penurunan kinerja UUS.  

2. Untuk penulis selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian dapat 

menambah sampel penelitian, agar semakin memperjelas perbedaan kinerja 

sebelum dan sesudah spin-off.  

3. Untuk Bank Indonesia agar membuat rincian yang lebih jelas untuk laporan 

keuangan UUS, seperti:  

a. Laporan Kualitas Aktiva Produktif Unit Usaha Syariah, agar dapat 

mengetahui tingkat non-performing financing UUS. 

b. Laporan neraca pos kewajiban lain-lain agar lebih dirinci, agar peneliti 

dapat mengetahui jumlah modal sementara yang dimiliki oleh Unit 

Usaha Syariah (UUS). 
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