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ABSTRAK
Kinerja keuangan berguna untuk melihat kondisi keuangan suatu bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan
membandingkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah Pemerintah dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional yang
ada di Indonesia pada tahun 2015 – 2019. Penilaian kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan metode Risk
Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.
13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014. Rasio yang digunakan pada
penelitian ini, yaitu NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO, dan CAR. Penelitian ini menggunakan uji beda dengan
menggunakan Independent Sample T-test untuk data yang terdistribusi normal dan Uji Mann Whitney untuk data yang
tidak terdistribusi normal dengan alat bantu IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan pada NPF, GCG, ROA, ROE, dan BOPO. Sedangkan menunjukkan perbedaan yang
signifikan pada FDR dan CAR. Bank Syariah Pemerintah lebih unggul pada rasio NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, dan
BOPO. Sedangkan Bank Syariah Swasta Nasional lebih unggul pada rasio CAR.
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1. PENDAHULUAN

perbankan konvensional mencapai 94,3% . Akan tetapi
pada tahun 2019 market share perbankan syariah
Indonesia mencapai 6.01% [1]. Dengan rendahnya
market share pada perbankan syariah berarti hanya
sebagian kecil masyarakat saja yang berminat minat
pada perbankan syariah. Selain itu, tantangan lain dari
bank syariah adalah bagaimana mewujudkan
kepercayaan dari para stakeholder, baik yang
merasakan dampak secara langsung maupun yang
merasakan dampak secara tidak langsung [2] .
Kepercayaan ini berguna untuk perbankan syariah agar
terus tumbuh dan berkembang [3]. Guna dapat menjaga
kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya maka
Bank Syariah harus mampu menjaga kinerjanya tetap
dalam kondisi yang sehat.

Peran lembaga keuangan sangat penting dalam
perekonomian suatu negara di zaman modern ini
khususnya lembaga keuangan bank. Berdasarkan
PSAK Nomor 31 tahun 2000 pengertian bank adalah
lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara
keuangan (financial intermediary) antara pihak yang
memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana,
serta lembaga yang memperlancar proses pembayaran.
Berdasarkan prinsipnya perbankan terdiri atas dua
jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Perkembangan perbankan syariah saat ini semakin
mengalami kemajuan yang pesat.
Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada
Desember 2019, terdapat 14 Bank Umum Syariah
(BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah dengan jumlah
kantor BUS dan UUS sebanyak 2.300 kantor serta total
aset BUS dan UUS sebesar 176.164.

Selain itu, kondisi kinerja keuangan suatu bank
berguna sebagai kepentingan dan harapan bagi para
stakeholder [4]. Kinerja keuangan bank dapat
mencerminkan kondisi kesehatan bank pada suatu
periode tertentu. Kondisi keuangan bank secara
keseluruhan serta kondisi manajemen bank dalam satu
periode dapat ditunjukkan oleh laporan keuangan.

Menurut OJK pada Laporan Profil Industri
Perbankan 2019, aset perbankan syariah di Indonesia
tumbuh 9,09% , melambat dibandingkan tahun
sebelumnya
sebesar
12,53% . Sedangkan
aset
perbankan konvensional di Indonesia mengalami
pertumbuhan sebesar 5,95% melambat dari tahun
sebelumnya sebesar 9,18% . Market share perbankan
syariah sebesar 5,7% sedangkan market share

Untuk mengukur tingkat kinerja bank, Bank
Indonesia mengeluarkan peraturan dengan metode baru
yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011
tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum,
dimana mewajibkan Bank Umum melakukan penilaian
self assessment untuk menilai tingkat kesehatan bank,
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yang meliputi masing-masing aspek RGEC yaitu Profil
Risiko (Risk Profile), Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance), Rentabilitas (Earning), dan
Permodalan (Capital). Metode RGEC ini merupakan
pembaharuan dari metode sebelumnya yaitu metode
CAMELS [5].

dana, ataupun sumber energi manusia . Untuk
mengetahui kinerja keuangan bank dapat diketahui
dengan menghitung rasio-rasio keuangan pada laporan
keuangan [8]. Kinerja keuangan bank dapat
menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan,
terutama mengenai kondisi keuangan bank, apakah
bank tersebut sehat atau tidak.

Jika dilihat dari sudut pandang kepemilikan, bank
umum di Indonesia dapat dilihat berdasarkan
kepemilikan negara, kepemilikan swasta, kepemilikan
asing, maupun campuran. Pada tahun 1997-1998 tidak
sedikit bank-bank konvensional yang terkena dampak
dari krisis moneter pada saat itu. Dampak krisis
moneter terhadap industri perbankan di Indonesia
adalah terjadinya negative spread yaitu semakin besar
perbedaan negative antara sources dan uses of fund dan
banyaknya debitur yang tidak mampu lagi membayar
kewajibannya karena tingginya loan interst rate,
mengakibatkan menurunnya kinerja perbankan di
Indonesia. Sehingga banyak Bank Umum Swasta
Nasional yang terkena penalti dari yang berbentuk take
over sampai likuidasi (beku operasi). Pada hal ini Bank
Umum Pemerintah dinilai lebih baik [6]. Berbeda
dengan penelitian Dwi, Suhendro, dan Anita yang
mengatakan Bank BCA memiliki predikat tingkat
kesehatan lebih baik dibandingkan dengan Bank
Mandiri [7]. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak
selamanya bank yang pemegang sahamnya dimiliki
oleh pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik
dibandingkan dengan pemegang saham milik swasta.

2.3.

Kesehatan keuangan bank dapat diartikan
sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan
kegiatan operasional perbankan secara normal [9].
Kinerja keuangan bank dikatakan sehat karena bank
dapat menjalankan fungsinya dengan baik, memiliki
modal yang cukup, dapat menjaga kualitas asetnya
dengan baik, mengelola dengan baik dan
mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
menghasilkan keuntungan yang cukup untuk
mempertahankan kelangsungan usahanya, serta
memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi
kewajibannya setiap saat. Penilaian kinerja keuangan
bank pada penelitian ini mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 13/24/DPNP. Berdasarkan peraturan
tersebut penilaian tingkat kinerja bank dilakukan secara
mandiri dengan pendekatan risiko yang mencakup
faktor – faktor berikut:
1) Risk Profile (Profil Risiko)
Penilaian pada faktor ini dilihat dari beberapa
risiko pada aktivitas usaha bank yaitu risiko
kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko
operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko
kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan
risiko investasi. Pada penelitian ini hanya akan
menggunakan risiko kredit dan risiko likuiditas.
a. Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan
nasabah atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada Bank sesuai dengan
perjanjian yang disepakati. Risiko kredit dapat
dihitung dengan menggunakan rasio NonPerforming Financing (NPF). Nilai NPF yang
baik berdasarkan ketentuan dari Bank
Indonesia adalah di bawah 5%.
b. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko akibat
ketidakmampuan Bank untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber
pendanaan arus kas dan atau aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan
bank. Risiko likuiditas dapat dihitung dengan
Financing to Deposit Ratio (FDR). Nilai FDR
yang baik berdasarkan ketentuan dari Bank
Indonesia yaitu berada diantara 78% sampai
dengan 92%.
2) Good Corporate Governance (GCG)
Penilaian pada faktor ini merupakan penilaian
terhadap kualitas manajemen bank berdasarkan 5

Berdasaran latar belakang di atas dengan beragam
jenisnya kepemilikan bank, maka penelitian ini akan
membandingkan kinerja keuangan antara Bank Umum
Syariah Pemerintah dan Bank Umum Syariah Swasta
Nasional. Apakah ada perbedaan pada bank yang
dimiliki pemegang saham yang berbeda sehingga
akhirnya dapat disimpulkan bahwa kepemilikan suatu
bank oleh jenis pemegang saham tertentu atau
kelompok tertentu mempunyai kinerja yang lebih baik
dari kelompok bank lainnya.
2. KAJIAN TEORI
2.1. Bank Syariah
Definisi bank syariah menurut Undang-Undang
RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya
terdiri atas Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
2.2.

Faktor Penilaian Kinerja Bank Berdasarkan
RGEC

Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan ialah sesuatu yang dihasilkan
oleh suatu organisasi yang menggambarkan capaian
suatu kegiatan usaha dalam periode tertentu sesuai
dengan standar yang berlaku. Maka, kinerja keuangan
bank dapat menggambarkan prestasi yang dicapai bank
dalam kegiatan operasionalnya, baik dari segi
keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran
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prinsip good corporate governance, yaitu
transparansi
(transparency),
akuntabilitas
(accountability),
pertanggungjawaban
(responsibility), professional (professional), dan
kewajaran (fairness).
3) Earnings (Rentabilitas)
Penilaian pada faktor ini meliputi evaluasi
terhadap kinerja rentabilitas dan sumber – sumber
rentabilitas. Pada penelitian ini, faktor rentabilitas
akan dihitung menggunakan beberapa rasio, yaitu
:
a. Return on Assets (ROA) adalah rasio yang
menunjukkan
hasil
(return)
atas
penggunaan aset perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih. Nilai ROA yang
baik menurut Bank Indonesia adalah
berada diantara 1,25% dan 1,5%.
b. Return on Equity (ROE) adalah rasio yang
menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba bersih dengan
menggunakan
modal
sendiri
dan
menghasilkan laba bersih yang tersedia
bagi pemilik atau investor. Nilai ROA
yang baik menurut Bank Indonesia adalah
berada diantara 12,5% dan 15%.
c. Beban Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan
bank
dalam
mengendalikan
biaya
operasional
terhadap
pendapatan
operasional. Berdasarkan ketentuan Bank
Indonesia, suatu bank yang baik memiliki
nilai BOPO tidak lebih dari 85%.
4) Capital (Permodalan)
Penilaian pada faktor ini meliputi evaluasi
terhadap kecukupan modal dan kecukupan
pengelolaan permodalan. Capital atau permodalan
memiliki indikator antara lain rasio kecukupan
modal dan kecukupan modal bank untuk
mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil
risiko, yang disertai dengan pengelolaan
permodalan yang sangat kuat sesuai dengan
karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha
bank. Faktor permodalan dapat dihitung dengan
Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah rasio
yang menunjukkan kemampuan bank dalam
menyediakan
dana
untuk
kebutuhan
pengembangan
usaha
dan
mengontrol
kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan
dalam operasional bank. Berdasarkan ketentuan
Bank Indonesia, nilai CAR yang baik adalah
sebesar 8%.
2.4.

penelitian Cahyaningsih, Utami, dan Widajani
menyebutkan tidak adanya perbedaan signifikan antara
kinerja keuangan Bank Mega Syariah dan Bank
Syariah Mandiri pada rasio NPL, LDR, ROA, BOPO,
dan CAR. Namun pada penelitian Islamiyati dan
Anwar menyebutkan terdapat perbedaan signifikan
untuk rasio NPF dan CAR pada BCA Syariah dan BRI
Syariah. Sedangkan untuk rasio FDR, GCG, dan ROA
tidak ada perbedaan signifikan [10]. Maka dari itu
hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Ha : Terdapat perbedaan yang rasio kinerja keuangan
antara Bank Umum Syariah Pemerintah dan Bank
Umum Syariah Swasta Nasional.
3. DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum
Syariah di yang terdiri dari Bank Umum Syariah
Pemerintah dan Bank Umum Syariah Milik Swasta
Nasional. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan purposive sampling
dengan kriteria Bank Umum Syariah di Indonesia yang
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2015
sampai dengan tahun 2019 serta menerbitkan dan
mempublikasikan Laporan Keuangan dan Laporan
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahunan periode
2015 – 2019. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 10
BUS yang dijadikan sampel antara lain Bank BNI
Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri,
Bank BJB Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Mega
Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai
Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria
Syariah.
3.2. Operasional Variabel
Variabel – variabel yang digunakan pada penelitian ini
dijelaskan pada tabel dibawah ini
Tabel 1. Operasional Variabel
Variabel

Penilaian kinerja keuangan adalah suatu proses
untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana
suatu kegiatan tertentu tercapai, bagaimana perbedaan
pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk
mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya dan
bagaimana tindak lanjut atas perbedaan tersebut. Pada
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Deskripsi

Hasil penilaian penerapan prinsip – prinsip
Good Corporate Governance pada Bank
Syariah diukur dari tiga aspek governance,
yaitu governance structure, governance
process, dan governance outcome yang
dilakukan secara self-assessment.
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3.3. Teknik Analisis Data
1.

2.

3.

rata rasio ROA 0,12% masih belum baik karena
nilainya lebih kecil dari batas minimal yang ditetapkan
Bank Indonesia yaitu sebesar 1,25%; rata – rata rasio
ROE 1,01% masih belum baik karena nilainya lebih
kecil dari batas minimal yang ditetapkan Bank
Indonesia yaitu sebesar 12,5%; rata – rata rasio BOPO
adalah 95,28% melewati batas maksimal BOPO yang
dibatasi Bank Indonesia yaitu sebesar 85%; dan rata –
rata rasio CAR sebesar 18,10% telah memenuhi
ketentuan CAR yang disyaratkan Bank Indonesia yaitu
8%.

Uji Normalitas Data
Uji
normalitas
digunakan
untuk
mengetahui apakah sampel data terdistribusi
normal atau tidak. Uji normalitas pada
penelitian ini menggunakan Uji Shapiro Wilk
dengan tingkat sig. 0,05. Jika nilainya diatas di
atas 0,05 (sig > 0,05) maka data terdistribusi
normal. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 0,05
(sig < 0,05) maka data tidak terdistribusi
normal.
Uji Independent Sample T-Test
Uji Independent Sample T-test dilakukan
jika data terdistribusi normal. Jika F hitung
dengan equal variance assumed (diasumsikan
kedua varians sama) memiliki nilai sig. > 0,05
maka dinyatakan kedua varians. Jika kedua
varians dinyatakan sama maka lebih tepat
menggunakan dasar equal variance assumed
(diasumsikan kedua varians sama) untuk t
hitung. Jika nilai t hitung sig. < 0,05 maka dapat
dikatakan kinerja keuangan antara Bank Umum
Syariah Pemerintah dan Bank Umum Syariah
Swasta Nasional terdapat perbedaan yang
sinifikan.
Uji Mann Whitney
Jika hasil uji normalitas datanya tidak
terdistribusi normal, maka akan menggunakan
uji non parametrik dengan menggunakan uji
Mann Whitney dengan signifikansi sebesar
0,05.

Tabel 3. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan BUS Swasta
Nasional Berdasarkan RGEC Tahun 2015 - 2019
Tahun
Rasio
2015

Tabel 2. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan BUS Pemerintah
Berdasarkan RGEC Tahun 2015-2019
Tahun
2015

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Rata Rata

NPF

2,51

2,19

2,91

2,46

2,58

2,53

FDR

93,44

92,13

86,67

87,06

89,75

89,81

GCG

1,81

1,63

2,05

1,74

2,02

1,85

ROA

0,69

0,64

-1,58

0,50

0,49

0,15

ROE

3,56

1,30

-16,38

2,39

2,01

-1,43

BOPO

94,13

96,18

118,13

95,70

95,63

99,95

CAR

20,33

21,26

19,18

19,93

20,08

20,16

Sumber : Annual Report BUS, data diolah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan BUS

Rasio

2016

Rata Rata

NPF

3,46

3,23

2,95

2,50

1,83

2,79

FDR

90,05

85,39

79,64

79,96

80,88

83,18

GCG

2,03

1,79

1,78

1,76

1,79

1,83

ROA

0,75

-1,28

-0,82

0,82

1,11

0,12

ROE

6,14

-5,98

-9,35

5,97

8,28

1,01

BOPO

94,25

98,78

103,01

91,63

88,72

95,28

CAR

16,20

16,95

18,08

20,43

18,81

18,10

Sumber : Annual Report BUS, data diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan
jika secara keseluruhan kinerja keuangan BUS
Pemerintah adalah belum sepenuhnya baik. Hal ini
ditunjukan dengan rata – rata rasio NPF adalah 2,79%
kurang dari 5% yang berarti nilainya telah memenuhi
ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia; rata –
rata rasio FDR adalah 83,18% telah memenuhi
ketentuan dari Bank Indonesia yaitu berkisar antara
78% - 92%; rata – rata GCG adalah 1,83 yang berarti
kualitas manajemennya dikategorikan ‘Baik’; rata –

1571

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jika
secara keseluruhan kinerja keuangan BUS Swasta
Nasional adalah belum sepenuhnya baik. Hal ini
ditunjukan dengan rata – rata rasio NPF adalah 2,53%
kurang dari 5% yang berarti nilainya telah memenuhi
ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia; rata –
rata rasio FDR adalah 89,81% telah memenuhi
ketentuan dari Bank Indonesia yaitu berkisar antara
78% - 92%; rata – rata GCG adalah 1,85 yang berarti
kualitas manajemennya dikategorikan ‘Baik’; rata –
rata rasio ROA 0,15% masih belum baik karena
nilainya lebih kecil dari batas minimal yang ditetapkan
Bank Indonesia yaitu sebesar 1,25%; rata – rata rasio
ROE -1,43% masih belum baik karena nilainya lebih
kecil dari batas minimal yang ditetapkan Bank
Indonesia yaitu sebesar 12,5%; rata – rata rasio BOPO
adalah 99,95% melewati batas maksimal BOPO yang
dibatasi Bank Indonesia yaitu sebesar 85%, dan rata –
rata rasio CAR sebesar 20,16% telah memenuhi
ketentuan CAR yang disyaratkan Bank Indonesia yaitu
8%.
Berdasarkan penjelasan diatas, baik Bank
Umum Syariah Pemerintah maupun Bank Umum
Syariah Swasta Nasional perlu meningkatkan kinerja
keuangannya terutama pada aspek rentabilitas karena
nilai rasionya belum mencapai syarat ketentuan dari
Bank Indonesia. Oleh karena itu, pihak manajemen
bank perlu mengelola aset dan modal yang dimiliki
agar memperoleh keuntungan yang optimal. Bank juga
perlu menurunkan biaya operasionalnya dan
memaksimalkan pendapatannya. Selain itu bank juga
perlu memperhatikan faktor – faktor yang
menyebabkan menurunkan efisiensi kinerja operasional
suatu bank.
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4.2. Hasil Perbandingan Kinerja Keuangan Bank
Berdasarkan Metode RGEC
4.2.1. Perbandingan Faktor Risk Profile

4.2.3. Perbandingan Faktor Earnings
Tabel 6. Perbandingan Kinerja Rasio ROA, ROE, dan
BOPO

Tabel 4. Perbandingan Kinerja Rasio NPF & FDR
Levene's Test for
Equality of
Variances

NPF

FDR

Equal
variances
assumed
Equal
variances
assumed

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

t-test for
Equality of
Means
Sig. (2tailed)

F

Sig.

4.159

.076

.421

1.412

.269

.025

Good

Corporate

Tabel 5. Perbandingan Peringkat Komposit GCG
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

BOPO
11.000
26.000
-.313
.754

Rasio yang digunakan pada faktor earnings
yaitu ROA, ROE, dan BOPO. ROA digunakan untuk
mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh profit secara keseluruhan dan dapat
melihat bagaimana manajemen memanfaatkan aset
yang dimiliki menjadi laba perusahaan. Semakin besar
ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi
penggunaan aset [11]. Berdasarkan tabel diatas dapat
terlihat nilai sig. > 0,05 atau 0,347 > 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa menolak Ha dan menerima H0 yang
menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara kinerja keuangan BUS Pemerintah
dan BUS Pemerintah untuk rasio ROA.
ROE digunakan untuk mengukur kemampuan
bank dalam menghasilkan laba bersih yang dikaitkan
dengan pembayaran dividen, dimana hal tersebut
penting bagi para pemegang saham. Semakin tinggi
ROE suatu bank maka semakin tinggi nilai perusahaan
karena hal ini dapat menjadi daya tarik bagi para
investor [12]. Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat
nilai sig. > 0,05 atau 0,347 > 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa menolak Ha dan menerima H0 yang
menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara kinerja keuangan BUS Pemerintah
dan BUS Pemerintah untuk rasio ROE.
BOPO adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan
kegiatan operasionalnya. Semakin besar BOPO
menunjukkan bahwa suatu bank tidak mampu
mengelola biaya operasionalnya dan sebaliknya
semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efektif
bank dalam mengelola biaya operasionalnya [13].
Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat nilai sig. > 0,05
atau 0,754 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
menolak Ha dan menerima H0 yang menyatakan bahwa
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja
keuangan BUS Pemerintah dan BUS Pemerintah untuk
rasio BOPO.

Pada faktor Risk Profile menggunakan rasio
NPF dan FDR. NPF adalah risiko kredit pada bank
syariah. Risiko kredit adalah risiko yang
mengakibatkan kerugian disebabkan kegagalan atau
ketidakmampuan
nasabah
dalam
memenuhi
kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati
antara bank syariah dan nasabah bank syariah.
Tingginya NPF menunjukkan banyaknya nasabah yang
tidak
dapat
membayar
pinjaman
kreditnya.
Berdasarkan tabel diatas untuk rasio NPF nilai sig. t
hitung > t tabel (0,421 > 0,05), maka keputusan yang
diambil adalah menerima H0 dan menolak Ha yang
menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara kinerja keuangan BUS Pemerintah
dan BUS Swasta Nasional.
FDR adalah risiko likuiditas pada bank syariah.
Risiko likuiditas adalah risiko yang mengakibatkan
bank tidak mampu memenuhi likuiditasnya yang telah
jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. FDR
yang tinggi menunjukkan kondisi likuiditas bank yang
semakin buruk karena dana dari pihak ketiga banyak
dialokasikan untuk kegiatan pembiayaan. Berdasarkan
tabel diatas untuk rasio FDR nilai sig. t hitung < t tabel
(0,025 < 0,05), maka keputusan yang diambil adalah
H0 ditolak dan menerima Ha yang menyatakan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja
keuangan BUS Pemerintah dan BUS Swasta Nasional.
Faktor

ROE
8.000
23.000
-.940
.347

Sumber : Output hasil olah data dari SPSS versi 20

Sumber : Output hasil olah data dari SPSS versi 20

4.2.2. Perbandingan
Governance

ROA
8.000
23.000
-.940
.347

GCG
12.000
27.000
-.104
.917

4.2.4. Perbandingan Faktor Capital
Tabel 7. Perbandingan Kinerja Rasio CAR
Levene's Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Sumber : Output hasil olah data dari SPSS versi 20
Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat nilai sig.
> 0,05 atau 0,917 > 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa Ha ditolak dan H0 diterima yang menyatakan
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
kinerja keuangan BUS Pemerintah dan BUS
Pemerintah untuk peringkat komposit GCG.

CAR

Equal
variances
assumed

2.307

.167

t-test for
Equality of
Means
Sig. (2tailed)
.034

Sumber : Output hasil olah data dari SPSS versi 20
CAR adalah rasio yang menunjukkan kemampuan
bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk
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mengatasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian.
Rasio ini dapat menggambarkan kemampuan bank
untuk menunjukkan kondisi keuangan bank yang sehat
terutama pada aspek permodalan. Semakin tinggi nilai
CAR suatu bank berarti bank semakin baik karena
memiliki kemampuan yang besar untuk meminimalisir
risiko [14]. Berdasarkan tabel diatas nilai sig. t hitung <
t tabel (0,034 < 0,05), maka keputusan yang diambil
adalah H0 ditolak dan menerima Ha yang menyatakan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
kinerja keuangan BUS Pemerintah dan BUS Swasta
Nasional.
5. Kesimpulan

[4]
[5]

[6]

[7]

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan
hasil uji beda menunjukan bahwa pada kinerja
keuangan bank yang dihitung dengan menggunakan
NPF, GCG, ROA, ROE, dan BOPO tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah
Pemerintah dan Bank Syariah Swasta Nasional pada
tahun 2015 - 2019. Sedangkan untuk rasio FDR dan
CAR terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank
Syariah Pemerintah dan Bank Syariah Swasta Nasional
pada tahun 2015 - 2019. Pada penelitian tersebut Bank
Syariah Pemerintah lebih unggul pada rasio NPF, FDR,
GCG, ROA, ROE, dan BOPO. Sedangkan Bank
Syariah Swasta Nasional lebih unggul pada rasio CAR.
Walaupun demikian kedua jenis Bank Umum Syariah
tersebut masih memiliki beberapa kinerja yang kurang
baik pada kinerja rentabilitas yaitu ROA, ROE, dan
BOPO. Oleh karena itu, pihak manajemen bank baik
Bank Umum Syariah Pemerintah dan Bank Umum
Syariah Swasta Nasional perlu meningkatkan
kemampuan bank dalam mengelola aset serta modal
yang dimiliki agar mendapatkan keuntungan yang
optimal. Selain itu, pihak manajemen pun perlu
meningkatkan
efisiensi
kinerjanya
dengan
meminimalisir
biaya
yang
dikeluarkan
dan
memaksimalkan pendapatan.

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]
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