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ABSTRAKSI

PERBANDINGAN RESISTENSI PERBANKAN SYARIAH dan
PERBANKAN KONVENSIONAL TERHADAP

KRISIS GLOBAL
(Studi Kasus pada 2 Bank Umum Syariah dan 4 Bank Konvensional di

Indonesia)

Oleh:
Iftita Nuria Khalida

NIM 0510230093

Dosen Pembimbing:
Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris atas perbandingan
resistensi perbankan syariah dan perbankan konvensional terhadap krisis global.
Resistensi perbankan tersebut tercermin melalui perubahan kinerja selama krisis
global terhadap kinerja sebelum krisis global terjadi, dimana pengukuran kinerja
menggunakan rasio CAMEL. Akan tetapi karena penulis mengalami kesulitan
dalam melakukan penilaian atas faktor management, maka yang dipakai hanya lah
rasio CAEL.  Periode krisis global yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tahun 2008 sedangkan periode sebelum krisis global adalah tahun 2007. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode
pengambilan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Populasi dari
penelitian ini adalah bank-bank umum syariah dan bank-bank konvensional (baik
itu bank persero, bank devisa, bank non devisa, bank campuran, maupun bank luar
negeri) yang ada di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang dipilih adalah
purposive sampling. Sampel yang terpilih untuk perbankan syariah adalah Bank
Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, sedangkan sampel untuk
perbankan konvensional adalah Bank Artha Graha Internasional, Bank Mizuho
Indonesia, Bank UOB Indonesia, dan Deutsche Bank. Teknik analisis yang
digunakan adalah sebagai berikut: (1) menghitung variabel penelitian masing-
masing sampel untuk periode 2007 dan 2008, (2) memberi skor dan pembobotan
atas variabel-variabel tersebut, (3) mengidentifikasi perubahan kinerja perbankan
syariah dan perbankan konvensional yang nantinya akan dibandingkan mana yang
mengalami peningkatan/penurunan terbesar (menunjukkan resistensi terhadap
krisis global). Hasil dari penelitian ini adalah: (1) bila dinilai secara parsial, semua
variabel keuangan menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih resisten dalam
menghadapi krisis global jika dibandingkan dengan perbankan konvensional,
kecuali untuk rasio NPF dan ROA, (2) sedangkan bila dinilai secara universal,
maka perbankan syariah lebih resisten terhadap krisis global jika dibandingkan
dengan perbankan konvensional.

Kata kunci: resistensi, perubahan kinerja, rasio CAMEL.



ABSTRACT

THE RESISTANCE COMPARISON of SHARIA BANKING and
CONVENTIONAL BANKING to GLOBAL CRISIS

(Case Study at 2 Sharia Banks and 4 Conventional Banks in Indonesia)

By:
Iftita Nuria Khalida

NIM 0510230093

Advisor Lecturer:
Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak

This research has a purpose to get empirical evidence of the resistance comparison
of sharia banking and conventional banking to global crisis. That resistance seen
through performance alteration during global crisis period to before global crisis
period, which performance measurement use CAMEL ratios. Because the writer
found the difficulty to measure management aspect, so she just use CAEL ratios.
Global crisis periode used in this research is 2008, whereas before global crisis is
2007. This research is descriptive research with quantitative approach. The data
removal method is documentation method. The population in this research is
sharia banking and conventional banking, and the sample removal method is
purposive sampling. Sample for sharia banking is Bank Muamalat Indonesia and
Bank Syariah Mandiri, whereas sample for conventional banking is Bank Artha
Graha Internasional, Bank Mizuho Indonesia, Bank UOB Indonesia, and Deutsche
Bank. The technical analysis used in this research is: (1) calculate research
variable of each bank in 2007 and 2008, (2) give a score and heaviness to those
variables, (3) identify performance alteration of sharia banking and conventional
banking that will be compared and so we know who has the biggest performance
alteration (shows the resistance to global crisis). The result of the research are: (1)
if we looking in partial manner, all variable shows that sharia banking is more
resistance than conventional banking, except NPF and ROA, (2) while we looking
in universal manner, sharia banking is more resistance than conventional banking.

Key words: resistance. Performance alteration, CAMEL ratios.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan

yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan

seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan itu mencakup penyaluran

kredit, penyimpanan dana masyarakat, dan sebagai pelaksana lalu lintas

pembayaran. Selain itu, perbankan juga sangat berperan dalam pelaksanaan

kebijakan moneter.

 Melihat peran perbankan yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan

dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital. Bank yang sehat, baik

secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan

kebutuhan suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kesehatan dan stabilitas perbankan akan sangat berpengaruh terhadap pasang

surut suatu perekonomian.

 Bank adalah unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya tergantung pada sumber dana masyarakat. Oleh karena itu,

kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga tersebut. Apabila masyarakat sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap

suatu bank, maka bank tersebut rentan oleh penarikan dana (bank run) secara

besar-besaran dan kondisi ini memaksa bank untuk menghentikan kegiatan

operasionalnya karena kekeringan likuiditas.



 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap bank, diantaranya adalah ketahanan (resistensi) bank dalam menghadapi

isu-isu finansial baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang terjadi di luar

negeri. Bank yang resisten akan mampu bertahan di tengah isu-isu sensitif yang

menghadangnya. Sedangkan bank yang tidak resisten akan collapse menghadapi

serangan tersebut.

 Serangan terbaru dan terdahsyat yang dihadapi oleh industri perbankan

adalah krisis global di pertengahan tahun 2007. Seperti yang telah kita ketahui

bahwa krisis global berawal dari kredit macet di bidang properti (subprime

mortgage) di Amerika Serikat dimana ratusan ribu nasabah KPR gagal bayar pada

tahun 2007. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2008. Firmansyah menuturkan

dalam tulisannya yang berjudul “Krisis Keuangan Global, Indikator Sudah

Berakhirnya Kejayaan Kapitalisme & Peluang Bangkitnya Kembali Sistem

Ekonomi Islam Sebagai Satu-Satunya Alternatif Yang Berdalil & Manusiawi -

Bag. 1”,  bahwa korban pertama dari kredit macet tersebut adalah dua hedge fund

(pengelola dana investasi) yang dikelola oleh Bear Stearns. Perusahaan tersebut

collapse pada Juli 2007. Disusul kemudian dengan bangkrutnya Morgan Stanley

pada November 2007, dan meruginya bank-bank global. Tidak hanya itu, Cina

pun menyuntikkan dana ke Morgan Stanley, termasuk Temasek Holding

Singapura juga melakukan hal yang sama ke Merrill Lynch. Korban tidak berhenti

disini saja, Inggris yang pertama kali menasionalisasi bank swasta, Northern

Rock, 17 Februari 2008. Diikuti oleh Amerika dengan menasionalisasi perusahaan

pembiayaan sektor properti, Fannie Mae dan Freddie Mac pada 13 Juli 2008 dan



yang paling terakhir sekaligus mengejutkan adalah bangkrutnya Lehman Broters

Holdings Inc. pada 15 September 2008. Di Indonesia sendiri, Bank Century

adalah salah satu contoh bank yang terkena imbas krisis global.

 Fenomena ambruknya bank-bank konvensional ini membuktikan betapa

dahsyatnya serangan krisis global. Akan tetapi, ada pemberitaan yang bertolak

belakang dengan kasus tersebut yaitu bahwa perkembangan perbankan syariah

dinilai kinerjanya lebih menggeliat dari bank-bank konvensional karena tetap

memegang prinsip kehati-hatian (www.kompas.com tanggal 3 November 2008).

 Selain itu, Ramzi A. Zuhdi, yang dikutip dari www.kompas.com tanggal

12 Desember 2008, menyatakan bahwa selama tahun 2008 jaringan pelayanan

bank syariah terus mengalami penambahan sebanyak 130 kantor cabang.

Sehingga saat ini sudah ada 1.440 kantor cabang bank konvensional yang

memiliki layanan syariah. Secara geografis, penyebaran jaringan kantor

perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89

kabupaten/kota di 33 propinsi. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) bertambah,

sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah lima BUS. Ia juga

menyebutkan bahwa kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi

sampai akhir tahun 2008 dengan kinerja pembiayaan yang baik (NPF, Net

Performing Financing di bawah 5 persen). Penyaluran pembiayaan oleh

perbankan syariah selama tahun 2008 secara konsisten terus mengalami

peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 17,6 persen dari triwulan ketiga tahun

2007 atau menjadi 42,9 persen pada triwulan ketiga tahun 2008. Sementara itu,

nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 37,7

http://www.kompas.com
http://www.kompas.com


triliun. Data Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa hingga bulan November

2008, bank syariah bisa menghimpun dana pihak ketiga (DPK) Rp 334,42 triliun

dari posisi akhir tahun 2007 sebesar Rp 28,01 triliun. Dengan begitu, dana yang

dihimpun perbankan syariah tumbuh 22,88 persen dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Pada akhir 2006, bank jenis ini menghimpun dana Rp 20,67 triliun.

(Jawa Pos, tgl 17 Maret 2009, hal 10).

Dari luar negeri, The Banker (2009) melaporkan bahwa:

 Similar to the repercussions of a major earthquake, with each
 passing week conventional banking institutions are experiencing
 the aftershocks of a global financial system in crisis. Islamic banks,
 however, are being seen as institutions insulated from the current
 challenges that have eclipsed global markets.
 One could argue that Islamic banks are not immune from the same
 threats that affect their conventional counterparts, and that in a
 global-economic environment, Islamic banks, too, are affected by
 what happens to their financial peers. This is true in the case of real
 estate projects, where Islamic banks have participated with other
 banks, and there has been a 60% drop in the issuance of sukuk. But
 in other sectors the outlook is better.

 Yang dimaksud resistensi dalam penelitian ini adalah ketahanan perbankan

dalam menghadapi krisis global. Resistensi ini bisa digambarkan melalui

perubahan kinerja perbankan yang bersangkutan, apakah menunjukkan

penurunan, tetap atau malah terjadi peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja

perbankan dapat diukur melalui beberapa cara, salah satunya menggunakan

CAMEL. CAMEL merupakan rasio keuangan yang mewakili 5 (lima) aspek

penilaian kinerja perbankan, yaitu aspek permodalan, aktiva, manajemen,

perolehan laba, dan likuiditas.

 Penelitian tentang perbandingan kinerja perbankan telah banyak dilakukan

sebelumnya. Baik itu membandingkan kinerja perbankan konvensional dengan



kinerja perbankan syariah, atau membandingkan kinerja antarbank swasta. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh Surifah (2000) dan Valentina (2005) yang

membandingkan kinerja keuangan perbankan swasta nasional Indonesia sebelum

dan setelah krisis ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan

perbankan yang diukur melalui rasio-rasio keuangan seperti rasio permodalan,

kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas mengalami

perbedaan antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Lain halnya penelitian

yang dilakukan oleh Rindawati (2007), dimana ia membandingkan kinerja

perbankan syariah dengan perbankan konvensional untuk periode 2001-2007 dan

hasil yang diperoleh yaitu kinerja perbankan syariah secara keseluruhan lebih baik

bila dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional. Selain itu ada Maysun

(2004) yang melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja yang

ditunjukkan dengan efisiensi pada masing-masing bank yang memiliki kinerja

keuangan sangat bagus pada aset 1-10 triliun tahun 2003 baik bank umum syariah

dengan prinsip syariah maupun bank umum konvensional dengan prinsip bunga,

hasil analisis menunjukkan bahwa dari 14 Bank Umum yang diteliti hanya 7 Bank

yang mempunyai kinerja yang baik dari sisi efisiensi teknisnya. Suyanto (2008)

yang membandingkan kinerja bank Islam terhadap bank persero, bank asing dan

bank umum di Indonesia dimana hasilnya adalah Bank Islam tidak menunjukkan

(secara statistik) perbedaan kinerja dengan bank persero dan bank umum, tapi

Bank Islam kinerjanya lebih rendah dibandingkan dengan bank asing, Ariyanti

(2004) yang meneliti resistensi kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

selama dan sesudah krisis moneter dimana hasilnya menunjukkan bahwa kinerja



BPRS selama dan sesudah krisis moneter tetap sehat dan resisten, serta Cihak dan

Hesse (2008) yang membandingkan stabilitas keuangan antara bank Islam dengan

bank komersial dengan hasil penelitian sebagai berikut: (1) bank Islam berskala

kecil cenderung lebih kuat bila dibandingkan dengan bank komersial berskala

kecil, (2) bank komersial berskala besar cenderung lebih kuat bila dibandingkan

dengan bank Islam berskala besar, (3) bank Islam berskala kecil cenderung lebih

kuat bila dibandingkan dengan bank Islam berskala besar. Para peneliti ini

membandingkan kinerja perbankan pada periode atau masa sebelum krisis global

terjadi. Hal inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian

terdahulu, yaitu bahwa periode penelitian yang diambil adalah periode sebelum

krisis global dan ketika krisis global terjadi.

 Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk memperoleh bukti

empiris atas pernyataan bahwa perbankan syariah lebih resisten terhadap serangan

krisis global dibandingkan dengan perbankan konvensional melalui sebuah

penelitian yang berjudul “Perbandingan Resistensi Perbankan Syariah dan

Perbankan Konvensional Terhadap Krisis Global (Studi Kasus pada Bank

Syariah dan Bank Konvensional)”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manakah yang lebih resisten dalam menghadapi krisis global, perbankan

syariah atau perbankan konvensional?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Memperoleh bukti empiris atas perbandingan resistensi perbankan syariah

dan perbankan konvensional terhadap krisis global

1. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

 Merupakan sarana dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang

 telah diperoleh dibangku perkuliahan, khususnya di bidang ilmu

 akuntansi.

2. Bagi kalangan akademis

 Merupakan wahana informasi pemikiran dan sumber tambahan untuk

 mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

 Menurut Ascarya dan Diana Yumanita (2005:4) bank syariah merupakan

lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika

dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari

kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-

hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya

membiayai kegiatan usaha yang halal.

 Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia

nomor 2/8/PBI/2000 pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang

dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah

diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang

bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”. Adapun

yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

 Terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah.

Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dipraktikkan dalam bank

syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena

akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau syari’at Islam. Jika terjadi



perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan hukum Islam. Kedua, dari sisi struktur organisasi, Bank Syariah

dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang

membedakannya adalah bank syariah harus memilki Dewan Pengawas Syariah

yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai

dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Eksistensi Dewan Syariah di dalam

struktur organisasi bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang

berskala kecil sekali pun, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan

usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariat Islam. Kehalalan bisnis

dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk

dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak

langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi,

tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan

akhlak masyarakat. Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya

perusahaan perbankan (Corporate culture). Dalam hal etika, sifat shiddiq (jujur),

amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan tabligh

(komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku

perbankan syariah. Dalam hal reward and punishment yang berlaku dalam

perbankan syariah dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan

syariah. Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi



atas dasar prinsip-prinsip syariah (Syahyuti, 2005). Prinsip syariah merupakan

aturan dasar atau pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi

landasan dan acuan dalam mengatur hubungan antara perbankan dan pihak-pihak

lain serta di dalam usaha menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas

perbankan syariah lainnya. Selain itu, dalam operasional perbankan syariah pada

prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan

petunjuk dan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

 Ascarya dan Diana Yumanita (2005:4) menyatakan bahwa dalam

operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu:

1. bebas dari bunga (riba)

  Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana

 yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung

 unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur`an. Riba berarti

 “tambahan”, yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh

 peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok,

 yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman.

2. bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian

(maysir)

  Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat

 mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam



 Islam, maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang

 mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berrisiko.

3. bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)

  Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan

 sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi

 ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan, atau kejahatan.

 Dalam dunia bisnis, gharar artinya menjalankan suatu usaha secara buta

 tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi

 yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya

 atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Semua

 transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas,

 harga, waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam

 kategori gharar. Dalam semua bentuk gharar ini, keadaan yang sama-sama

 rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih

 tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya

 telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa

 terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Beberapa contoh

 transaksi gharar antara lain:

1. penjualan barang yang belum di tangan penjual, seperti buah-

buahan yang belum matang, ikan atau burung yang belum

ditangkap, dan hewan yang masih dalam kandungan

2. penjualan di masa datang (future trading)

3. penjualan barang yang sulit dipindahtangankan



4. penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan

kualitasnya

5. penjualan yang menguntungkan satu pihak

4. bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil)

5. hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

 Menurut Ascarya dan Diana Yumanita (2005:13), fungsi bank syariah

adalah sebagai berikut:

1. Sebagai badan usaha (tamwil)

  Bank syariah sebagai badan usaha mempunyai fungsi yaitu:

 sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer

 investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para

 investornya/nasabahnya dengan prinsip wadi`ah yad dhamanah (titipan),

mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank

 syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan

 prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai jasa penyedia perbankan,

 bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa

 keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip

wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan

 utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk

 dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa



 nonkeuangan dalam bentuk wadi`ah yad amanah (safe deposit box) dan

 pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah.

2. Sebagai badan sosial (maal)

  Sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai

 pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak,

 dan sadaqah, serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan).

2.2 Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

 Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Di

samping itu, antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang

sangat prinsipil, sebagaimana yang dipaparkan oleh Syahyuti (2005) yaitu:

1. Akad dan aspek legalitas.

 Di dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi

 duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan

syari’at Islam. Di dalam perbankan syariah, apabila pihak-pihak yang

 melakukan akad atau trasaksi melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah

 disepakati dan ditandatangani, maka konsekuensi hukum yang akan

 diterima tidak hanya ketika hidup di dunia saja tetapi juga kelak di hari

 kiamat. Semua hal dan pihak-pihak, baik barang, jasa maupun pelaku-



 pelaku yang terlibat dalam setiap akad transaksi perbankan syariah harus

 memenuhi ketentuan-ketentuan syariah sebagai berikut:

 a. Rukun: penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab-qabul/transaksi)

 b. Syarat-syarat, yaitu:

i. Barang dan jasa harus halal. Karena itu segala bentuk

akad/transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi

batal/haram demi syariah.

ii. Harga barang dan jasa harus jelas.

iii. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan

berdampak pada biaya transportasi.

iv. Barang yang menjadi obyek transaksi harus sepenuhnya dalam

kepemilikan yang sah. Tidak diperbolehkan oleh syariah

melakukan akad/transaksi jual beli atas barang atau sesuatu

yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti yang terjadi pada

transaksi short sale di pasar modal.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

 Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah

 terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka kedua belah pihak

 tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi di Badan Arbitrase

 Muamalah Indonesia (BAMUI). Lembaga inilah yang mengatur

 penyelesaian sengketa yang terjadi antara perbankan syariah dan

 nasabahnya. Lembaga ini didirikan atas kerjasama antara Kejaksaan

 Agung Republik Indonesia dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Karena



 itu, BAMUI dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut perbankan

 syariah mengacu kepada hukum materi syariah.

3. Struktur Organisasi

 Bank syariah diperkenankan untuk memiliki struktur organisasi yang

 sama dengan bank konvensional, misalnya adanya dewan komisaris dan

 direksi. Namun, di sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar

 antara struktur organisasi yang dimiliki bank syariah dan bank

 konvensional. Perbedaan yang mendasar itu adalah bahwa di dalam

 struktur organisasi perbankan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah.

 Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat

 Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas

 pendapat atau opini yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

 Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah

 dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota

 Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah

 Nasional (DSN). Struktur organisasi tersebut terbagi atas:

 a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

  Fungsi utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS)

 adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar

 selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Hal

 ini, karena akad/transaksi yang berlaku di dalam sistem perbankan  syariah

 sangat berbeda dengan akad/transaksi yang berlaku di dalam perbankan

 konvensional. Dalam kaitan ini, dalam sistem perbankan syariah



 diperlukan garis-garis panduan (guidelines) yang berbeda pula dengan

 sistem perbankan konvensional. Garis panduan ini disusun dan ditetapkan

 oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam pada itu, Dewan Pengawas Syariah

 (DPS) harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun)

 bahwa bank syariah yang diawasi telah berjalan sesuai atau tidak sesuai

 dengan syari’at Islam. Pernyataan DPS ini disampaikan dalam buku

 laporan tahunan (annual report) bank yang bersangkutan. Tugas lain

 Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah meneliti dan membuat

 rekomendasi atas produk baru bank syariah yang diawasinya. Dengan

 demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang

 telah diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

 b. Dewan Syariah Nasional (DSN)

  Sejalan dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan

 syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS. Hal ini patut

 disyukuri, tetapi juga harus disikapi dan diwaspadai secara hati-hati.

 Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa

 yang berbeda dari masing-masing DPS atas produk yang sama dalam

 beberapa perbankan syariah yang berbeda. Hal ini tidak mustahil akan

 menimbulkan kebingungan dan keresahan umat Islam dan nasabah. Oleh

 karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga dan organisasi-

 organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dan penting

 dibentuknya satu dewan syariah berskala nasional dan membawahi seluruh

 lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya Dewan Pengawas



 Syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Dewan Syariah

 Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun

 1997 dan merupakan hasil rekomendasi dari Lokakarya Reksadana

 Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan

 lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dipimpin

 oleh Ketua Umum MUI dan seorang sekertaris (ex-officio). Kegiatan

 sehari-hari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini dijalankan oleh Badan

 Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa

 anggota. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi

 produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari’at

Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi perbankan syariah, tetapi juga

 mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi,

 reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan

 tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah

 yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini

 menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di

 setiap lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar acuan dalam

 pengembangan produk-produknya. Selain itu, Dewan Syariah Nasional

 bertugas memberikan rekomendasi kepada para ulama yang akan

 ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga

 keuangan syariah tertentu. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan

 teguran kepada lembaga keuangan syariah yang dipandang telah

 menyimpang dari garis panduan perbankan syariah dan petunjuk syari’at



Islam. Hal ini dilakukan setelah menerima dan mendapat laporan dari

 Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan atau perbankan syariah yang

 bersangkutan. Jika lembaga keuangan atau perbankan syariah tersebut

 tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional

 dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank

 Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan saksi hukum

 yang berlaku agar lembaga keuangan atau perbankan syariah tersebut tidak

 melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh dari ketentuan dan petunjuk

 syariah.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai Perbankan Syariah.

 Di dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak

 terlepas dari ketentuan dan petunjuk syari’ah. Karena itu, bank syariah

 tidak diperkenankan membiayai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh

 syari’ah. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah tidak akan

 memperhatikan permohonan pembiayaan dari suatu usaha atau bisnis

 sebelum mendapatkan kejelasan dan kepastian akan beberapa hal pokok

 sebagai berikut:

a. Apakah obyek pembiayaan itu halal atau haram?

b. Apakah proyek yang akan dibiayai itu menimbulkan madharat

atau tidak?

c. Apakah proyek yang akan didanai berkaitan dengan perbuatan

zina/asusila lainnya?

d. Apakah proyek itu berkaitan dengan perjudian?



e. Apakah proyek yang akan dibiayai itu berkaitan dengan

pembuatan senjata ilegal?

f. Apakah proyek itu dapat merugikan syi’ar Islam, baik secara

langsung atau tidak langsung?

5. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah sudah semestinya memiliki lingkungan kerja yang

 sejalan dengan ketentuan dan petunjuk syari’ah. Dalam hal etika, misalnya

 sifat shiddiiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas,

professional) dan tabligh (komunikatif/mampu melakukan kerja secara

teamwork, keterbukaan) dan sebagainya adalah menjadi budaya kerja yang

 ditunjukkan oleh setiap pelaku di seluruh tingkat struktur organisasi

 perbankan syariah. Termasuk di dalam kaitan ini adalah cara berpakaian,

 pergaulan dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan

 bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa

 nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku

 atau pergaulan yang tidak terpuji. Demikian juga dalam menghadapi

 nasabah, akhlak terpuji harus selalu dikedepankan.

 Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional secara ringkas

 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Islam Bank Konvensional

Melakukan investasi-investasi yang

halal saja.

Investasi yang halal dan haram.



Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual

beli, atau sewa.

Memakai perangkat bunga.

Profit dan falah oriented.* Profit oriented.

Hubungan dengan nasabah dalam

bentuk hubungan kemitraan.

Hubungan dengan nasabah dalam

bentuk debitur-kreditur.

Penghimpunan dan penyaluran dana

harus sesuai dengan fatwa Dewan

Pengawas Syariah

Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Antonio, 2001

*Falah berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat

Adapun perbedaan antara prinsip bagi hasil dengan sistem bunga adalah:

Tabel 2.2

Perbedaan Prinsip Bagi Hasil dan Sistem Bunga (1)

Prinsip Bagi Hasil Sistem Bunga

Penentuan besarnya resiko dibuat pada

waktu akad dengan berpedoman pada

kemungkinan untung dan rugi.

Penentuan suku bunga dibuat waktu

akad dimana bank harus selalu untung.

Besarnya nisbah berdasarkan jumlah

keuntungan yang diperoleh.

Besarnya persentase berdasarkan pada

jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

Jumlah pembagian nisbah meningkat

sesuai peningkatan jumlah pendapatan.

Jumlah pembayaran bunga tidak

meningkat meskipun jumlah

keuntungan meningkat.

Tidak ada yang meragukan keuntungan

bagi hasil.

Eksistensi bunga diragukan

kehalalannya oleh semua agama.

Bagi hasil tergantung pada keuntungan

proyek yang dijalankan.

Pembayaran bunga tetap seperti yang

dijanjikan tanpa pertimbangan proyek

yang dijalankan oleh nasabah untung

atau rugi.
Sumber: Antonio, 2001



 Sumber lain menulis perbedaan antara sistem bunga dan prinsip bagi hasil

sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perbedaan Prinsip Bagi Hasil dan Sistem Bunga (2)

Hal Sistem Bagi Hasil Sistem Bunga

Penentuan besarnya

hasil

Sesudah berusaha, sesudah ada

untungnya.

Sebelumnya.

Yang ditentukan

sebelumnya

Menyepakati proporsi

pembagian untung untuk

masing-masing pihak,

misalnya 50:50, 40:60, dsb.

Bunga, besarnya nilai

rupiah.

Jika terjadi kerugian Ditanggung kedua pihak,

nasabah dan lembaga.

Ditanggung nasabah saja.

Dihitung dari mana? Dari untung yang bakal

diperoleh, belum tentu

besarnya.

Dari dana yang

dipinjamkan, fixed, tetap.

Titik perhatian

proyek/usaha

Keberhasilan proyek/usaha

jadi perhatian bersama:

nasabah dan lembaga.

Besarnya bunga yang harus

dibayar nasabah/pasti

diterima bank.

Berapa besarnya? Proporsi (%) kali jumlah

untung yang belum diketahui =

belum diketahui.

Pasti: (%) kali jumlah

pinjaman yang telah pasti

diketahui.

Status hukum Melaksanakan QS. Luqman 34 Berlawanan dengan QS.

Luqman 34.
Sumber: Antonio, 2003.



2.3 Analisis Laporan Keuangan Perbankan

 Analisis laporan keuangan perbankan digunakan untuk menilai tingkat

kesehatan/kinerja suatu bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004, tingkat kesehatan suatu bank diukur

berdasarkan faktor CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity,):

1. Capital

 Faktor capital atau permodalan yaitu sampai dimana bank memenuhi

penilaian permodalan bank. Pada saat ini persyaratan untuk mendirikan bank

baru memerlukan modal disetor sebesar Rp 3 triliun. Namun bank-bank yang

saat ketentuan tersebut diberlakukan sudah berdiri jumlah modalnya mungkin

kurang dari jumlah tersebut. Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya

dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal

(CAR/Capital Adequacy Ratio). Rasio tersebut merupakan perbandingan

antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)

dimana ketentuan yang berlaku bahwa CAR suatu bank sekurang-kurangnya

harus sebesar 8%.

 Modal suatu bank pada dasarnya dinilai berdasarkan pemenuhan bank

yang bersangkutan terhadap Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum

(KPMM). Pemenuhan ketentuan tersebut dihitung dari rasio modal terhadap

ATMR. KPMM sebesar 8% diberi predikat “sehat” dengan nilai kredit sebesar

81, dan untuk setiap kenaikan sebesar 0,1% dari pemenuhan sebesar 8%

ditambah 1 sampai sebesar maksimum 100. Sementara itu, untuk pemenuhan

KPMM sebesar 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat “kurang sehat”



dengan nilai kredit 65, dan untuk penurunan sebesar 0,1% dari pemenuhan

KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 sampai dengan minimum 0.

  Adapun penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei

2004 antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen

sebagai berikut:

a. kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;

b. komposisi permodalan;

c. trend ke depan/proyeksi KPMM;

d. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal

Bank;

e. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang

berasal dari keuntungan (laba ditahan);

f. rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;

g. akses kepada sumber permodalan; dan

h. kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan

permodalan Bank.

2. Asset

 Dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit

dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan

bagi bank, sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva

produktif.



 Menganalisis kualitas aktiva produktif bank secara cermat sangatlah

penting. Kualitas aktiva produktif bank yang sangat jelek secara implisit akan

menghapus modal bank. Walaupun secara riil bank memiliki modal yang

cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk dapat saja

kondisi modalnya menjadi buruk pula. Hal ini antara lain terkait dengan

berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset,

pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya.

  Adapun penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor asset

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei

2004 antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen

sebagai berikut:

a. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total

 aktiva produktif;

b. debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total

 kredit;

c. perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset

dibandingkan dengan aktiva produktif;

d. tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva

 produktif (PPAP);

e. kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;

f. sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif;

g. dokumentasi aktiva produktif; dan

h. kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.



Rasio yang sering digunakan untuk menilai faktor asset adalah rasio aktiva

produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio cadangan

penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

3. Management

 Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya

suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan atau manajemen suatu

bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan

suatu bank. Pengelolaan yang baik terhadap suatu bank diharapkan dapat

menciptakan dan memelihara kesehatannya.

 Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum

dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank

yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan sekitar

100 kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu

kuesioner kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko.

Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi dalam sub

kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan: (1) strategi, (2) struktur, (3)

sistem, (4) sumber daya manusia, (5) kepemimpinan, (6) budaya kerja.

Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam subkelompok

yang berkaitan dengan: (1) risiko likuiditas, (2) risiko pasar, (3) risiko kredit,

(4) risiko operasional, (5) risiko hukum, (6) risiko pemilik dan pengurus.

4. Earning (rentabilitas)

 Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah

kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Apabila bank selalu



mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka lama kelamaan kerugian

tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu

saja tidak dapat dikatakan sehat.

  Adapun penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei

2004 antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen

sebagai berikut:

a. return on assets (ROA);

b. return on equity (ROE);

c. net interest margin (NIM);

d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional

(BOPO);

e. perkembangan laba operasional;

f. portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;

g. penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan

biaya;

h. prospek laba operasional.

Pada umumnya yang digunakan untuk menilai faktor rentabilitas adalah

ROA dan BOPO. ROA adalah rasio laba sebelum pajak dengan rata-rata

volume usaha (asset). Sedangkan BOPO adalah rasio biaya operasional

terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. ROA, apabila

besarnya 0 atau negatif diberi nilai kredit sebesar 0 dan untuk setiap kenaikan

sebesar 0,015% nilai kredit ditambah 1 dengan nilai maksimal 100. Sementara



BOPO, apabila nilainya 100 atau lebih diberi nilai kredit sebesar 0 dan untuk

setiap penurunan sebesar 0,015 nilai kredit ditambah 1 dengan nilai kredit

maksimal sebesar 100.

5. Liquidity

 Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu

membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain

itu juga bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak

dibiayai.

 Adapun penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei

2004 antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen

sebagai berikut:

a. aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva

likuid  kurang dari 1 bulan;

b. 1-month maturity mismatch ratio;

c. Loan to Deposit Ratio (LDR);

d. proyeksi cash flow 3 bulan mendatang;

e. ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti;

f. kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities

management/ALMA);

g. kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang,

pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan

h. stabilitas dana pihak ketiga (DPK).



Rasio yang sering digunakan dalam penilaian faktor likuiditas adalah rasio

kewajiban bersih antarbank terhadap modal inti dan LDR. Yang dimaksud

kewajiban bersih antarbank adalah selisih antara kewajiban bank dengan

tagihan kepada bank lain sedangkan yang termasuk modal inti adalah modal

disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham, dll. Sementara itu, LDR (Loan to

Deposit Ratio) adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

Yang dimaksud dengan dana yang diterima oleh bank adalah kredit likuiditas

Bank Indonesia, giro, deposito, tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari

bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan (tidak termasuk pinjaman

subordinasi), deposito dan pinjaman bank lain yang berjangka waktu lebih

dari 3 bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka

waktu lebih dari 3 bulan.

Apabila rasio kewajiban bersih antarbank terhadap modal inti sebesar

100%, maka akan diberi nilai kredit sebesar 0 dan untuk setiap penurunan

sebesar 1% mulai dari 100%, maka nilai kredit akan ditambah 1 dengan

maksimum 100. Untuk LDR, apabila rasionya sebesar 115% atau lebih akan

diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 1% mulai dari 115%,

maka nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

2.4 Krisis Global

2.4.1 Sejarah Krisis Global

 Seperti yang telah kita ketahui bahwa krisis global berawal dari krisis

ekonomi yang melanda Amerika Serikat, dimana terjadi akibat macetnya kredit



properti (subprime mortgage), semacam kredit kepemilikan rumah (KPR) di

Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan ambruknya lembaga-lembaga keuangan di

Amerika Serikat.

 Sebelum krisis, Alan Greenspan, selaku Ketua The Fed, bank sentral

Amerika Serikat, menerapkan suku bunga rendah pada kisaran 1 hingga 2 persen.

Yang menjadi masalah, lembaga keuangan pemberi kredit pemilikan rumah

(KPR) di Negeri Paman Sam itu banyak menyalurkan kredit kepada penduduk

yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pembiayaan.

Kemudahan pemberian kredit terjadi justru ketika harga properti di AS

sedang naik. Pasar properti yang bergairah membuat spekulasi di sektor ini

meningkat. Kredit properti memberi suku bunga tetap selama tiga tahun yang

membuat banyak orang membeli rumah dan berharap bisa menjual dalam tiga

tahun sebelum suku bunga disesuaikan.

 Sementara, untuk memberikan kredit, lembaga-lembaga itu umumnya

meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga keuangan.

Perusahaan pembiayaan kredit rumah juga menjual surat utang (mirip subprime

mortgage securities ) kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai

negara. Beberapa perusahaan pembiayaan kredit rumah, contohnya Fannie Mae &

Freddie Mac mendapatkan dana dengan menjual surat utang ke bank komersial,

bank devisa, atau perusahaan asuransi, diantaranya Lehman Brothers atau AIG.

Ketika terjadi kredit macet di sektor properti, surat utang yang ditopang oleh

jaminan debitur berkemampuan pembayaran KPR rendah itu, mengalami



penurunan harga, sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan pasar modal dan

sistem perbankan.

 Lantas mengapa perusahaan-perusahaan tersebut berani memberikan

KPR?. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai skema menyita dan menjual

kembali rumah seandainya terjadi gagal bayar. Kenyataan menunjukan bahwa

banyak pemilik rumah di Amerika yang gagal memenuhi kewajiban kredit KPR.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan pemberi KPR menghadapi kredit macet dan

tidak mampu membayar kembali utangnya. Di sisi lain, banyak rumah yang disita

oleh bank (foreclosed) dan saat dijual ternyata harga pasar properti sudah turun

drastis. Akibatnya, bank-bank di Amerika Serikat, Eropa, Asia (terutama Jepang),

Australia, dan lembaga investasi teratas di dunia yang memiliki subprime

mortgage securities ikut terkena dampaknya. Lembaga tersebut mengalami

kerugian hingga miliaran dolar, sementara bank-bank dan lembaga investasi

tersebut tercatat di bursa saham. Kondisi ini menyebabkan kejatuhan pasar saham

di seluruh dunia.

2.4.2 Dampak Krisis Global terhadap Indonesia

 Dampak krisis global terhadap Indonesia, sebagaimana yang disampaikan

oleh Mudrajad Kuncoro dalam “Tanya Jawab Memahami Krisis Keuangan

Global: Bagaimana Pemerintah Mengantisipasinya” adalah sebagai berikut:

1. Dampak langsung

 Kerugian langsung dialami beberapa korporasi di Indonesia yang

 berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat bermasalah,



 misalnya lembaga keuangan yang menanam dana dalam instrumen

 keuangan Lehman Brothers.

2. Dampak tidak langsung

a. Pengaruh terhadap momentum pertumbuhan ekonomi

Indonesia adalah pengeringan likuiditas, lonjakan suku bunga,

anjloknya harga komoditas dan melemahnya pertumbuhan

sumber dana.

b. Menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor dan pasar

terhadap berbagai institusi keuangan yang ada.

c. Flight to quality, pasar modal Indonesia terjun bebas dengan

indikasi melemahnya mata uang rupiah, dan yang paling

mengkhawatirkan adalah apabila para investor yang saat ini

masih memegang aset keuangan likuid di Indonesia mulai

melepas aset-aset tersebut karena alasan flight to quality.

d. Kurangnya pasokan likuiditas di sektor keuangan karena

kebangkrutan berbagai institusi keuangan global khususnya

bank-bank investasi akan berdampak pada cash flow

sustainability perusahan-perusahaan korporasi besar di

Indonesia, sehingga pendanaan ke capital market dan

perbankan global akan mengalami kendala dari sisi pricing

(suku bunga) dan avaibility (ketersediaan dana).

e. Menurunnya tingkat permintaan dan harga komoditas-

komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman



laju impor secara  signifikan akan menyebabkan defi sit

perdagangan (trade deficit) yang semakin melebar dalam

jangka menengah ke depan.

f. Selanjutnya defisit perdagangan tersebut akan menyulitkan

penggalangan capital inflow dalam jumlah besar untuk

menutup defisit itu sendiri seiring dengan keringnya likuiditas

pasar keuangan global.

2.5 Penelitian Terdahulu

 Penelitian yang dilakukan oleh Surifah (2000) bertujuan untuk

mengevaluasi bagaimana kinerja perbankan Indonesia khususnya setelah krisis

ekonomi terjadi dan mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan

sebelum dan setelah krisis ekonomi. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 Bank

Umum Swasta Nasional Devisa, dan 15 Bank Umum Swasta Nasional Bukan

Devisa. Dalam penelitian ini digunakan indikator rasio keuangan CAMEL sebagai

alat ukur kinerja perusahaan perbankan dan analisa data yang digunakan yaitu uji

normalitas data, uji rata-rata rasio bank sebelum dan setelah krisis ekonomi

dengan menggunakan analisis parametik dengan t-test. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa rata-rata rasio capital, asset, management, dan liquidity

berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah krisis ekonomi dan

kebanyakan rasio menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi justru lebih tinggi

dibandingkan dengan sebelum krisis. Namun pada aspek earning atau

kemampuan perusahaan memperoleh laba tidak berbeda secara signifikan, dan



setelah krisis mengalami penurunan earning. Hal ini menunjukkan bahwa pada

perbankan yang sehat, artinya tidak dilikuidasi dan tetap menjalankan operasinya

dengan selalu memperoleh laba, pengaruh krisis ekonomi tersebut malah baik jika

dilihat dari aspek capital, kualitas aktiva produktif, management, dan likuiditas,

hal ini terjadi karena bank tersebut dapat bertahan dalam menghadapi krisis

ekonomi sehingga mendapat limpahan kepercayaan dari nasabah bank lainnya

yang bermasalah.

 Penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2005) bertujuan untuk menilai

kondisi kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah terjadinya krisis

ekonomi di Indonesia serta menilai apakah terjadi perbedaan kinerja keuangan

perbankan sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia dengan

periode penelitian antara tahun 1990-2004. Sampel yang diambil yaitu Bank

Niaga, Interpacific Bank, Lippo Bank, dan Pan Indonesia Bank. Dalam penelitian

ini digunakan indikator rasio keuangan CAMEL sebagai alat ukur kinerja

perusahaan perbankan dan analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas data

menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov dan uji beda dua sampel yang

berpasangan untuk pengujian hipotesisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa kinerja keuangan perbankan yang diukur melalui rasio-rasio keuangan

seperti rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan

likuiditas mengalami perbedaan antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi,

namun hasil ini tidak dapat dijadikan indikasi sebagai membaiknya kondisi

likuiditas perbankan pasca krisis ekonomi.



Penelitian yang dilakukan oleh Rindawati (2007) bertujuan untuk

membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan

konvensional pada periode 2001-2007 dengan menggunakan rasio keuangan.

Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan

LDR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua

kelompok sampel penelitian, yaitu 2 bank umum syariah dan 6 bank umum

konvensional. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam

penelitian ini adalah independent sample t-test. Analisis yang dilakukan

menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR)

lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional,

sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya.

Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan perbankan syariah menunjukkan

kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

 Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2008) bertujuan untuk

mengevaluasi kinerja Bank Islam di Indonesia dalam hal profitabilitas, likuiditas,

risiko, solvabilitas, dan pengembangan masyarakat (community involvement)

untuk periode 2000-2004. Rasio keuangan diterapkan dalam penelitian ini untuk

mengukur kinerja. F-test digunakan untuk menentukan signifikansinya. Hasil dari

penelitian ini adalah Bank Islam relatif lebih berkomitmen terhadap

pengembangan masyarakat, tetapi kurang likuid jika dibandingkan dengan bank

persero, bank asing, dan bank umum. Bank Islam tidak menunjukkan (secara

statistik) perbedaan kinerja dengan bank persero dan bank umum, tapi Bank Islam

kinerjanya lebih rendah dibandingkan dengan bank asing. Bank Islam relatif lebih



efisien bila dibandingkan dengan bank persero dan bank umum, lebih

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan bank umum dan relatif lebih

rendah risikonya bila dibandingkan dengan bank asing.

 Penelitian yang dilakukan oleh Maysun (2004) bertujuan: pertama, untuk

mengetahui bagaimana kinerja yang ditunjukkan dengan efisiensi pada masing-

masing bank yang memiliki kinerja keuangan sangat bagus pada aset 1-10 triliun

tahun 2003 baik bank umum syariah dengan prinsip syariah maupun bank umum

konvensional dengan prinsip bunga. Kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi

sumber-sumber inefisiensi pada masing-masing bank dan bagaimana cara

mengatasinya. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana kinerja yang ditunjukkan

dengan efisiensi bank-bank umum syariah dengan prinsip syariah dibandingkan

dengan bank umum konvensional dengan prinsip bunga. Penelitian ini

menggunakan analisis data sekunder yang berupa data tahun 2003. Metode yang

digunakan untuk meneliti kinerja 14 Bank Umum Dengan Kinerja Keuangan

Sangat Bagus Pada Aset 1-10 Triliun tahun 2003 adalah Data Envelopment

Analysis (DEA). DEA menggunakan multi input dan multi output untuk

menjelaskan kinerja bank secara riil sehingga dapat dilakukan kebijakan koreksi

yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja bank. Hasil analisis

menunjukkan bahwa dari 14 Bank Umum yang diteliti hanya 7 Bank yang

mempunyai kinerja yang baik dari sisi efisiensi teknisnya yaitu Bank Muamalat

Indonesia, Bank Mestika, Bank Bumi Putera, Bank Eksekutif, Bank Agro Niaga,

Bank Nusantara Parahyangan, dan Bank Ekonomi Raharja yang ditunjukkan nilai

efisiensi yang mencapai angka 100%. Bank yang inefisien dalam proses



produksinya adalah Bank Syariah Mandiri dengan tingkat efisiensinya baru

mencapai 83,58%; Bank Artha Niaga Kencana sebesar 79,15%; Bank Yudha

Bhakti 73,96%; Bank Maspion 71,40%; Bank Bumi Artha 67,11%; Bank BTPN

49,72%; dan efisiensi terendah pada Bank Danpac yaitu sebesar 46,87% atau

terjadi inefisiensi sebesar 53,13%.

 Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2004) bertujuan untuk: (1)

mengetahui kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) selama

krisis moneter, (2) mengetahui kinerja keuangan BPRS setelah krisis moneter, (3)

mengetahui rasio-rasio keuangan manakah yang dominan kontribusinya terhadap

resistensi kinerja keuangan BPRS dalam menghadapi krisis moneter, (4)

mengetahui perberdaan kinerja keuangan BPRS selama dan sesudah krisis

moneter. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data

yang digunakan adalah data primer berupa laporan keuangan Neraca dan

Laba/Rugi. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik

pengunpulan data. Melalui pengukuran tingkat keseharan bank (BPRS) diperoleh

hasil sebagai berikut: pertama, selama periode krisis moneter (1997-2002) BPRS

menunjukkan kinerja yang sehat dan resisten. Kedua, sesudah krisis moneter

terjadi (2003-pertengahan 2004) menunjukkan kinerja yang sehat dan resisten.

Melalui analisis Diskriminan baik itu metode langsung (force) maupun metode

Stepwise dan uji statistik Wilks Lambda dan Univariate F-Ratio diperoleh hasil

sebagai berikut: ketiga, ternyata variabel X1 (permodalan) memiliki pengaruh

yang lebih signifikan untuk membedakan kinerja BPRS yang resisten dan tidak

resisten dalam menghadapi krisis moneter. Keempat, berdasarkan hasil analisis uji



t berpasangan/berhubungan membuktikan bahwa variabel-variabel kinerja

keuangan BPRS semuanya tidak memiliki kekuatan pembeda kinerja keuangan

BPRS baik selama dan sesudah krisis moneter.

 Penelitian yang dilakukan oleh Cihak dan Hesse (2008) bertujuan untuk

mengetahui apakah bank Islam lebih atau kurang stabil bila dibandingkan dengan

bank konvensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank

Islam dan bank konvensional yang berada dalam database dari 20 sistem

perbankan yang tidak mengabaikan kehadiran bank-bank Islam. Negara-negara

tersebut adalah Bahrain, Bangladesh, Brunei, Mesir, Gambia, Indonesia, Iran,

Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia,

Sudan, Tunisia, United Arab Emirates, West Bank dan Gaza, serta Yaman.

Totalnya adalah 520 observasi untuk 77 Bank Islam dan 3.248 observasi untuk

397 bank komersial selama periode 1993-2004. Variabel utama dari penelitian ini

adalah z-score dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Dengan

menggunakan z-score sebagai pengukur stabilitas, maka hasil yang didapat dari

penelitian ini adalah: dalam hal keuangannya, (1) bank Islam berskala kecil

cenderung lebih kuat bila dibandingkan dengan bank komersial berskala kecil, (2)

bank komersial berskala besar cenderung lebih kuat bila dibandingkan dengan

bank Islam berskala besar, (3) bank Islam berskala kecil cenderung lebih kuat bila

dibandingkan dengan bank Islam berskala besar.



2.6 Pengembangan Hipotesis

 Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H0         : Perbankan syariah lebih resisten terhadap krisis global jika

dibandingkan dengan perbankan konvensional

H1         : Perbankan syariah tidak lebih resisten terhadap krisis global jika

dibandingkan dengan perbankan konvensional



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif, karena di dalamnya digunakan rasio keuangan sebagai variabelnya dan

dari hasil perhitungannya dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

 Indriantoro dan Soepomo (1999:26) menyatakan bahwa penelitian

deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat

ini dari suatu populasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menguji

hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari

subyek yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Indonesia. Alasan peneliti

memilih lokasi di Bank Indonesia dikarenakan Bank Indonesia merupakan pihak

yang memuat daftar ringkas laporan keuangan yang berisikan rasio kinerja bank-

bank yang ada di Indonesia. Selain itu pengambilan data di Bank Indonesia

dilakukan atas dasar pertimbangan kemudahan dalam mendapatkan data.

3.3 Sumber Data

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan

bank yang telah dilaporkan ke Bank Indonesia untuk tahun 2007 (tahun sebelum



krisis global terjadi) dan 2008 (tahun krisis global terjadi). Tahun 2007 dipilih

karena tahun ini diperhitungkan sebagai kondisi terakhir perbankan sebelum krisis

global terjadi. Sedangkan tahun 2008 dipilih karena di tahun ini krisis global

menjalar ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini ditandai

dengan bergejolaknya keuangan Indonesia selama semester II 2008. Salah satu

gejolak keuangan tersebut adalah kasus Bank Century. Bersamaan dengan

terjadinya kekeringan likuiditas global yang berimbas ke dalam negeri, pada bulan

Juli 2008 Bank Century mengalami kesulitan likuiditas yang ditandai dengan

pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) beberapa kali. Setelah itu, kinerja

bank terus menurun sehingga masuk dalam pengawasan khusus (Special

Surveillance) Bank Indonesia. Namun demikian, kondisi bank terus memburuk

sehingga dinyatakan sebagai bank gagal pada tanggal 20 November 2008.

Selanjutnya, mengingat bank tersebut dinilai berdampak sistemik maka Bank

Century kemudian diambilalih oleh LPS untuk disehatkan (berdasarkan Kajian

Stabilitas Keuangan No 12, Maret 2009, diterbitkan oleh Bank Indonesia).

Gejolak keuangan lainnya, masih berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan No 12,

Maret 2009, adalah sebagai berikut: pada tanggal 8-10 Oktober 2008, Bursa Efek

Indonesia ditutup sementara; tanggal 28 Oktober 2008, IHSG: 1.111,39, terendah

sejak Desember 2005; 29 Oktober 2008, Indeks Harga SUN (IDMA): 67,11,

terendah sejak penerbitan SUN pertama kali pada Januari 2005; 24 November

2008, nilai tukar Rp/USD: 12,650, terendah sejak krisis 1997/1998.



3.4 Metode Pengumpulan Data

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Data dikumpulkan melalui pencatatan atau pemindahan data tertulis atau

dokumen perusahaan. Melalui studi atas dokumen yang relevan dengan bank yang

akan diamati, didapatkan data-data kuantitatif atau berupa data laporan keuangan

yang berguna untuk menganalisis serta menilai kinerja bank. Selain itu dilakukan

pengkajian beberapa literatur perbankan, Ketetapan Bank Indonesia, artikel,

jurnal, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan kinerja

keuangan perbankan dan penerapan metode CAMEL.

3.5 Populasi dan Sampel

 Populasi dari penelitian ini adalah bank-bank umum syariah (yaitu Bank

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI

Syariah, dan Bank Syariah Bukopin) dan bank-bank konvensional (baik itu bank

persero, bank devisa, bank non devisa, bank campuran, maupun bank luar negeri)

yang ada di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang dipilih adalah purposive

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono, 2006:95). Untuk sampel perbankan syariah, peneliti mengambil bank

umum syariah dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Telah berdiri selama 5 (lima) tahun atau lebih. Kriteria ini diterapkan

karena bank umum syariah yang telah berdiri minimal selama 5 (lima

tahun), lebih lama merasakan pasang surut perekonomian dibandingkan



dengan bank umum syariah yang baru berdiri, sehingga dimungkinkan

terpengaruh oleh situasi global saat ini.

2. Yang laporan keuangannya tersedia di Bank Indonesia untuk periode

2007-2008 (per pengambilan data, Mei 2009). Kriteria ini diterapkan

karena ada beberapa laporan keuangan bank umum syariah yang belum di-

publish oleh Bank Indonesia, terutama untuk periode 2008.

 Berdasarkan kriteria no. 1, bank umum syariah yang terpilih adalah Bank

Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega

Syariah. Sedangkan untuk kriteria no. 2, bank syariah yang terpilih sebagai

sampel hanyalah BMI dan BSM.

 Untuk sampel perbankan konvensional, kriteria yang diberlakukan adalah

bank konvensional yang mempunyai jumlah aset mendekati aset bank umum

syariah per 2008. Jumlah aset digunakan sebagai kriteria pemilihan bank

konvensional karena ia dapat menjadi pengukur besar kecilnya sebuah perusahaan

(Hartono, 2000:254). Elton dan Gruber dalam Hartono (2000:254) menyatakan

bahwa perbedaan ukuran perusahaan menimbulkan risiko usaha yang berbeda

secara signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Oleh karena itu,

tujuan penggunaan aset sebagai tolok ukur pemilihan sampel bank konvensional

adalah untuk mendapatkan bank konvensional yang mempunyai kemiripan

kondisi dan risiko dengan sampel bank syariah.

 Adapun aset BMI dan BSM per 2008 masing-masing adalah Rp

12.596.715.000.000 dan Rp 17.065.938.000.000. Sedangkan bank-bank

konvensional yang memiliki aset mendekati bank syariah per 2008 adalah:



Deutsche Bank AG. dengan aset sebesar Rp 17.535.591.000.000, PT. Bank

Mizuho Indonesia dengan aset sebesar Rp 16.701.176.000.000, PT. Bank Artha

Graha Internasional Tbk dengan aset sebesar Rp 12.853.812.000.000, dan PT.

Bank UOB Indonesia yang mempunyai aset sebesar Rp 12.235.869.000.000.

Dalam pemilihan sampel perbankan konvensional ini, peneliti mengambil bank

konvensional yang mempunyai aset 1 tingkat di atas dan 1 tingkat di bawah bank

syariah.

3.6 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

 Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah penilaian kinerja yang

meliputi aspek Capital, Asset, Earning, Liquidity (CAEL). Aspek manajemen

tidak digunakan karena peneliti mempunyai keterbatasan dalam melakukan asersi

atas manajemen yang meliputi: kepemimpinan, budaya kerja, sumber daya

manusia, dll.

 Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada

variabel penelitian yang digunakan oleh Rindawati (2007). Alasannya adalah

karena variabel penelitian yang dipakai oleh Rindawati dilengkapi dengan skor

dan pembobotan untuk masing-masing rasio, sehingga penulis mudah untuk

mengaplikasikannya ke dalam penelitian ini. Adapun variabel-variabel tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva

yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang



diberikan. Rasio ini mewakili penilaian dari aspek permodalan (capital).

Rumus CAR menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP

tanggal 31 Mei 2004 adalah:

CAR =             Modal

     Aktiva tertimbang menurut risiko

 Keterangan:

• Rasio dihitung per posisi.

2. Non Performing Loan (NPL) Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan

 manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh

 bank. 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. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada

 pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah

 adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio

 ini mewakili penilaian dari aspek kualitas aset. Rumus NPL menurut Surat

 Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah:

 NPL =  Kredit Bermasalah

        Total Kredit

3. Return On Asset (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. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat



keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam

kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini mewakili penilaian dari aspek

rentabilitas. Rumus ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah:

 ROA =  Laba sebelum pajak

     Rata-rata total aset

 Keterangan:

• Perhitungan laba sebelum pajak disetahunkan.

4. Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia

untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini mewakili

penilaian dari aspek rentabilitas. Rumus ROE menurut Surat Edaran Bank

Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah:

 ROE =    Laba setelah pajak

    Rata-rata modal inti

 Keterangan:

• Perhitungan laba setelah pajak disetahunkan.

• Yang termasuk modal inti adalah modal disetor, cadangan, laba

ditahan, agio saham, dan lain-lain.

5. BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio

yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur



kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional

terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin

efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin

kecil. Rasio ini mewakili penilaian dari aspek rentabilitas. Rumus BOPO

menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei

2004 adalah:

 BOPO =       Total beban operasional

       Total pendapatan operasional

 Keterangan:

• Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan).

6. Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas

suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh

bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan

suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang

diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana

pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito

(tidak termasuk antar Bank). Rasio ini mewakili penilaian dari aspek

likuiditas. Rumus LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah:

 LDR =  Total Kredit

     Total dana pihak ketiga



3.7 Analisis Data

1. menghitung variabel penelitian untuk perbankan syariah per 2007.

2. menghitung variabel penelitian untuk perbankan syariah per 2008.

3. menilai apakah terdapat penurunan atau peningkatan atas variabel

penelitian yang telah dihitung pada poin 1 dan 2, dimana penurunan atau

peningkatan tersebut akan dihubungkan dengan kinerja.

4. menghitung variabel penelitian untuk perbankan konvensional per 2007.

5. menghitung variabel penelitian untuk perbankan konvensional per 2008.

6. menilai apakah terdapat penurunan atau kenaikan atas variabel penelitian

yang telah dihitung pada poin 4 dan 5, dimana penurunan atau peningkatan

tersebut akan dihubungkan dengan kinerja.

7. membandingkan hasil analisis poin 3 dan 6 untuk menilai tingkat resistensi

perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan memakai acuan

sebagai berikut:

a. Bila salah satu perbankan mengalami peningkatan kinerja

sedangkan yang satunya mengalami penurunan, maka yang lebih

resisten adalah perbankan yang mengalami kenaikan kinerja.

b. Bila kedua perbankan sama-sama mengalami peningkatan kinerja,

maka yang lebih resiten adalah perbankan yang lebih tinggi

kenaikan kinerjanya.

c. Bila kedua perbankan sama-sama mengalami penurunan kinerja,

maka yang lebih resisten adalah perbankan yang lebih rendah

penurunan kinerjanya.



8. menilai kinerja kedua perbankan secara keseluruhan (untuk masing-

masing periode, 2007-2008) dengan cara menjumlahkan seluruh variabel

penelitian yang sebelumnya telah diberi bobot nilai tertentu. Perhitungan

persentase dan bobot rasio-rasio tersebut adalah:

a. CAR

 Menurut ketentuan Bank Indonesia suatu bank umum sekurang-

 kurangnya harus memiliki CAR 8%. Variabel ini mempunyai

 bobot nilai 20%. Skor nilai CAR ditentukan sebagai berikut;

 Jika CAR bernilai:

a). Kurang dari 8%, skor nilai = 0

b). Antara 8% - 12%, skor nilai = 80

c). Antara 12%- 20%, skor nilai = 90

d). Lebih dari 20%, skor nilai = 100

Misalnya suatu bank memiliki nilai CAR 33,84%, maka skor akhir

 CAR adalah 20%*100 = 20

b. NPL

 Standar terbaik NPL menurut Bank Indonesia adalah bila NPL

 berada dibawah 5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%.

 Skor nilai NPL ditentukan sebagai berikut;

 Jika NPL bernilai:

a). Lebih dari 8%, skor nilai = 0

b). Antara 5% - 8%, skor nilai = 80

c). Antara 3% - 5%, skor nilai = 90



d). Kurang dari 3%, skor nilai = 100

Misalnya suatu bank memiliki NPL 0,52%, maka skor akhir NPL

 adalah 20%*100 = 20.

c. ROA

 Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%.

 Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%. Skor nilai ROA

 ditentukan sebagai berikut;

 Jika ROA bernilai:

a). Kurang dari 0%, skor nilai = 0

b). Antara 0% - 1%, skor nilai = 80

c). Antara 1% - 2%, skor nilai = 100

d). Lebih dari 2%, skor nilai = 90

Misalnya suatu bank memiliki nilai ROA 1,87%, maka skor akhir

 ROA adalah sebesar 15%*100 = 15

d. ROE

 Standar ROE menurut Bank Indonesia adalah 12%. Variabel ini

 mempunyai bobot nilai 15%. Skor nilai ROE ditentukan sebagai

 berikut;

 Jika ROE bernilai:

a). Kurang dari 8%, skor nilai = 0

b). Antara 8% - 10%, skor nilai = 80

c). Antara 10% - 12%, skor nilai = 90

d). Lebih dari 12%, skor nilai = 100



Misalnya suatu bank memiliki nilai ROE 27,67%, maka skor akhir

 ROE adalah sebesar 15%*100 = 15

e. BOPO

 Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%.

 Variabel ini mempunyai bobot nilai sebesar 15%. Skor nilai BOPO

 ditentukan sebagai berikut;

 Jika BOPO bernilai:

a). Lebih dari 125%, skor nilai = 0

b). Antara 92% - 125%, skor nilai = 80

c). Antara 85% - 92%, skor nilai = 100

d). Kurang dari 85%, skor nilai = 90

Misalnya suatu bank memiliki BOPO 86,44%, maka skor akhir

 BOPO adalah 15%*100 = 15

f. LDR

 Standar terbaik LDR menurut Bank Indonesia adalah 85%-110%.

 Variabel ini diberi bobot nilai 15%. Skor nilai LDR ditentukan

 sebagai berikut;

 Jika LDR bernilai:

a). Kurang dari 50%, skor nilai = 0

b). Antara 50% - 85%, skor nilai = 80

c). Antara 85% - 110%, skor nilai = 100

d). Lebih dari 110%, skor nilai = 90



Misalnya suatu bank memiliki nilai LDR 86,93%, maka skor akhir

 LDR adalah sebesar 15%*100 = 15

Setelah masing-masing variabel diberi bobot nilai dan skornya

dijumlahkan, maka untuk setiap perbankan dihitung selisihnya (hasil

perhitungan tahun 2008 dikurangi hasil perhitungan 2007) dan selanjutnya

selisih tersebut dibandingkan satu sama lain untuk dinilai mana yang lebih

resisten (dengan memakai acuan seperti pada poin 7).



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Bank Syariah Muamalat Indonesia

 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk (“Bank”) didirikan di Republik

Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991 berdasarkan akta Notaris Yudo

Paripurno, S.H., No. 1. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-2413.HT.01.01.Th.92 tanggal

21 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 28 April

1992, Tambahan No. 1919A. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa

kali perubahan, terakhir dengan perubahan yang didokumentasikan dalam akta

Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 237 tanggal 28 April 2005, yang kemudian

direvisi dengan akta notaris No.150 tanggal 27 September 2005 khususnya

mengenai perubahan modal dasar Bank. Perubahan tersebut telah disahkan oleh

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan No. C-32981.HT.01.04.TH.2005 tanggal 13 Desember 2005, serta

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 13 Tambahan

No.1633, tanggal 14 Pebruari 2006. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank

yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha

perbankan dengan prinsip Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992,

Bank telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum. Bank memulai

aktivitas operasinya sebagai bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat



Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995,

Bank dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Bank

secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman No.

2, Jakarta 10220. Pada tanggal 30 Juni 2008 Bank memiliki 51 cabang, 8 cabang

pembantu, 98 kantor kas, 43 gerai, 20 unit pelayanan Syariah, dan 2.989 SOPP

Pos. Pada tanggal 16 Juni 2000, Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat

yang risalah pendiriannya didokumentasikan dalam akta Notaris Atrino Leswara,

S.H., No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut

adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001 oleh Departemen

Agama dengan surat No. 481/2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini

adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang

lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan

zakat dan dana Qardhul Hasan kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan

shadaqah dan dana Qardhul Hasan.

2. Bank Syariah Mandiri

 Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik

nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah

mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional

mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah



Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi

sebagian bank-bank di Indonesia.

 Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi

peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang

tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan

membuka cabang khusus syariah.

 PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan

Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya

keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju

merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan

modal dari pemilik.

 Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,

Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999,

rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah

Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

 PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan

melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan

keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan

merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah

Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei

1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama

PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

 Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur

Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha

konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila

Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.

1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahaan

nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

 Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari

pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri



merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan

Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah

dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

 PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme

usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha

dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri

sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

3. Bank Artha Graha Internasional Tbk

 Perusahaan ini berasal dari institusi keuangan non-bank dengan nama PT

Inter-Pacific Financial Corporation yang didirikan pada tanggal 7 September

1973, sebagai joint venture antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)-

Jakarta, Indonesia; Continental Bank S.A./NV. Brussels-Belgia; The Sanwa Bank

Ltd.-Osaka, Jepang dan Credit Commercial De Franche S.A.-Paris, Prancis.

Selama perjalanan, perusahaan merubah status dan fungsinya dari Joint Venture

Bank pada 24 Februari 1993 menjadi pelaku di bisnis bank komersial, dan

bernama PT Inter-Pacific Bank. Lima tahun kemudian, pada 1 Juli 1998, Bank

berubah nama menjadi PT Bank Inter-Pacific Tbk. Pada 23 Desember 2003, Bank

Indonesia mengeluarkan ijin untuk mengalihkan 99,11% saham Bank kepada

consortium PT Bank Artha Graha dan PT Cerana Arthapura. Pada tanggal 14

April 2005, Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Inter-Pacific Tbk

menyetujui merger antara PT Bank Artha Graha dan PT Bank Inter-Pacific Tbk..

pada 15 Juni 2005, Bank Indonesia menyetujui merger antara PT Bank Artha



Graha dan PT Bank Inter-Pacific Tbk. Pada 11 Juli 2005, merger antara Bank

Artha Graha dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk berlaku efektif, dan tanggal 14

Juli 2005 (di bawah ketetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-

19621 HT.01.04.TH2005), namanya berubah menjadi PT Bank Artha Graha

Internasional Tbk.

4. Deutsche Bank AG.

 Cabang-cabang Deutsche Bank AG-Indonesia (“Bank”) adalah cabang

Deutsche Bank AG, yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Didirikan

berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan dengan surat No. D.15.6.2.30 tanggal

18 Maret 1969. Bank berlokasi di Gedung Deutsche Bank, Jl. Imam Bonjol 80,

Jakarta.

 Deutsche Bank adalah investment bank global terkemuka dengan waralaba

nasabah individu yang kuat dan menghasilkan laba. Sebagai pemimpin di Jerman

dan Eropa, bank terus berkembang di Amerika Utara, Asia dan pasar berkembang

lainnya. Di Indonesia, Deutsche Bank berfokus pada bisnis inti baik di Divisi

Corporate dan Investmen Bank serta Aset Manajemen. Termasuk Global Markes,

Global Banking dan Transaction Banking, Private Wealth Management serta

Nasabah Individu & Bisnis.

5. PT Bank UOB Indonesia



 United Overseas Bank (“UOB”) berbentuk badan hukum pada tanggal 6

Agustus 1935 sebagai United Chinese Bank. Didirikan oleh Datuk Wee Kheng

Chiang. Bank melayani terutama orang-orang Fujian pada awal-awal tahun

berdirinya. Perubahan nama dilakukan pada tahun1965. Selama 74 tahun berdiri,

UOB telah tumbuh semakin kuat. Melalui rangkaian akuisisi, UOB sekarang

menjadi pemimpin bank di Asia. Disamping Far Eastern Bank di Singapura, anak

cabang UOB yang besar adalah United Overseas Bank (Malaysia), United

Overseas Bank (Thailand), PT Bank UOB Indonesia, PT Bank UOB Buana dan

United Overseas Bank (China). Pada masa sekarang, UOB Group mempunyai

jarungan lebih dari 500 kantor cabang di 18 negara untuk teritorial Asia Pasifik,

Eropa Barat, dan Amerika Utara.

6. Bank Mizuho Indonesia

 Bank Mizuho Indonesia (”Bank”) merupakan cabang dari Bank Mizuho

yang ada di Jepang. Berlokasi di Plaza BII, Menara 2 Lt. 24 Jl. MH Thamrin No.

51, Jakarta 10350. Bank Mizuho sendiri didirikan di Jepang pada tanggal 1 April

2002 dan ia merupakan bagian dari Mizuho Financial Group. Visi Bank Mizuho

adalah menjadi rekanan keuangan yang membantu customer untuk menentukan

masa depannya dan meraih mimpinya.



4.2 Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Sebelum dan Selama Krisis Global

Tabel 4.1
Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Sebelum dan Selama Krisis Global

Tahun 2008 Tahun 2007

Bank Muamalat Bank Syariah Rata-rata Bank Muamalat Bank Syariah Rata-rata SelisihAspek Rasio Keuangan

Indonesia Mandiri (1) Indonesia Mandiri (2) (1) - (2)

Kinerja

Permodalan (Capital) Capital Adequacy Ratio (CAR) 11.44% 12.72% 12.08% 10.79% 12.46% 11.62% 0.45% naik
Kualitas Aktiva

(Asset)
Non Performing Financing
(NPF) 2.51% 12.38% 7.44% 2.53% 10.47% 6.50% 0.95% turun

Return On Asset (ROA) 2.60% 1.90% 2.25% 2.24% 1.50% 1.87% 0.38% naik

Return On Equity (ROE) 25.35% 21.33% 23.34% 19.32% 16.50% 17.91% 5.43% naik
Rentabilitas
(Earnings)

BOPO 78.94% 86.72% 82.83% 82.75% 88.69% 85.72% -2.89% naik
Likuiditas (Liquidity) Loan to Deposit Ratio (LDR) 49.84% 37.42% 43.63% 48.22% 38.83% 43.52% 0.11% turun

Sumber: data yang diolah



1. Aspek Permodalan

 Untuk menilai aspek permodalan dari suatu bank dapat digunakan Capital

Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini berbanding lurus dengan kinerja perbankan,

yang berarti bahwa semakin besar nilai CAR-nya maka semakin baik kinerja bank

tersebut.

 Seperti yang terlihat di tabel 4.1, CAR perbankan syariah untuk tahun

2007 adalah 11,62% sedangkan untuk tahun 2008 sebesar 12,08%. Hal ini

menunjukkan peningkatan kinerja dalam hal pemenuhan modal minimum.

Kontribusi terkait peningkatan CAR perbankan syariah disumbang oleh kedua

sampel penelitian, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri,

yang sama-sama mengalami peningkatan rasio kecukupan modal. Dari 10,79% di

tahun 2007 menjadi 11,44% di tahun 2008 untuk Bank Muamalat Indonesia dan

12,46% (tahun 2007) menjadi 12,72% (tahun 2008) untuk Bank Syariah Mandiri.

2. Aspek Kualitas Aktiva

 Untuk menilai aspek ini, dapat digunakan Non Performing Financing

(NPF). Rasio ini berbanding terbalik dengan kinerja perbankan, yang berarti

bahwa semakin kecil nilai NPF-nya maka semakin baik kinerjanya.

 Pada tabel 4.1, NPF perbankan syariah mempunyai selisih positif yang

berarti terjadi peningkatan rasio selama tahun 2007-2008. Peningkatan ini bukan

menjadi sinyal yang bagus karena dengan meningkatnya NPF menunjukkan kalau

pembiayaan yang bermasalah (kategori tidak lancar, diragukan, dan macet) di

perbankan syariah meningkat sehingga kinerjanya dari sisi kualitas aktiva menjadi



turun. Kontribusi terhadap peningkatan NPF disumbang oleh Bank Syariah

Mandiri dimana NPF-nya 10,47% di tahun 2007 dan naik menjadi 12,38% di

tahun 2008. Sedangkan NPF Bank Muamalat Indonesia turun dari 2,53% di tahun

2007 menjadi 2,51% di tahun 2008. Penurunan NPF Bank Muamalat Indonesia

kurang signifikan untuk mengimbangi peningkatan NPF Bank Syariah Mandiri,

sehingga walaupun kinerja Bank Muamalat Indonesia meningkat, tetapi kinerja

perbankan syariah secara umum menurun dalam hal kualitas aset.

3. Aspek Rentabilitas

 Dalam penelitian ini digunakan ROA, ROE, dan BOPO untuk mengukur

aspek rentabilitas suatu bank. Tidak seperti ROA dan ROE yang berbanding lurus,

BOPO justru berbanding terbalik dengan kinerja perbankan.

 Pada perbankan syariah, dua indikator yaitu ROA dan ROE menunjukkan

nilai selisih positif, masing-masing sebesar 0,38% dan 5,43%, sedangkan BOPO

bernilai selisih negatif sebesar -2,89% (tabel 4.1). Ini berarti terjadi peningkatan

kinerja dalam hal kemampuan untuk memperoleh keuntungan selama tahun 2007-

2008. Seluruh sampel bank syariah mempunyai kontribusi positif terhadap

peningkatan kinerja dari aspek rentabilitas ini.

4. Aspek Likuiditas

 Yang paling umum digunakan untuk menilai aspek likuiditas adalah

Financing to Deposit Ratio (FDR). Sama halnya dengan NPF dan BOPO, rasio ini



juga berbanding terbalik dengan kinerja perbankan, yang berarti bahwa semakin

kecil nilai FDR-nya maka semakin baik kinerjanya.

 Pada perbankan syariah, FDR selama tahun 2007-2008 meningkat sebesar

0,11% (tabel 4.1) yang berarti bahwa terjadi penurunan kinerja. Penurunan kinerja

ini disumbang oleh Bank Muamalat Indonesia yang FDR-nya naik dari 48,22% di

tahun 2007 menjadi 49,84% di tahun 2008. Sedangkan Bank Syariah Mandiri

FDR-nya justru turun dari 38,83% di tahun 2007 menjadi 37,42% di tahun 2008.

Penurunan FDR Bank Syariah Mandiri masih kalah dengan peningkatan FDR

Bank Muamalat Indonesia sehingga kinerja perbankan syariah secara umum

menurun dari aspek likuiditas.



4.3 Perbandingan Kinerja Perbankan Konvensional Sebelum dan Selama Krisis Global

Tabel 4.2
Perbandingan Kinerja Perbankan Konvensional Sebelum dan Selama Krisis Global

Tahun 2008 Tahun 2007
Bank Artha

Graha
Bank

Mizuho Bank UOB Rata-rata
Bank Artha

Graha
Bank

Mizuho Bank UOB Rata-rata SelisihAspek Rasio
Keuangan

Internasional Indonesia Indonesia

Deutsche
Bank

(1) Internasional Indonesia Indonesia

Deutsche
Bank

(2) (1) - (2)

Kinerja

Permodalan
(Capital)

Capital
Adequacy Ratio
(CAR) 14.93% 19.76% 25.58% 46.94% 26.80% 12.24% 26.65% 31.69% 57.21% 31.95% -5.15% turun

Kualitas
Aktiva
(Asset)

Non
Performing
Loan (NPL) 3.48% 1.52% 0.99% 6.02% 3.00% 3.74% 0.38% 0.58% 4.87% 2.39% 0.61% turun
Return On
Asset (ROA) 0.33% 2.69% 3.25% 6.71% 3.24% 0.28% 3.00% 4.19% 3.68% 2.79% 0.46% naik
Return On
Equity (ROE) 2.98% 12.39% 16.13% 22.12% 13.40% 2.79% 12.24% 15.53% 15.24% 11.45% 1.95% naik

Rentabilitas
(Earnings)

BOPO 97.54% 60.52% 71.27% 58.49% 71.96% 97.69% 59.25% 59.19% 68.27% 71.10% 0.85% turun

Likuiditas
(Liquidity)

Loan to
Deposit Ratio
(LDR) 93.76% 198.64% 94.84% 68.03% 113.82% 82.96% 147.24% 111.95% 68.82% 102.74% 11.08% turun

Sumber: data yang diolah



1. Aspek Permodalan

 Untuk menilai aspek permodalan dari suatu bank dapat digunakan Capital

Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini berbanding lurus dengan kinerja perbankan,

yang berarti bahwa semakin besar nilai CAR-nya maka semakin baik kinerja bank

tersebut.

 Rasio kecukupan modal untuk perbankan konvensional menunjukkan

penurunan selama tahun 2007-2008 yaitu sebesar -5,15% (tabel 4.2). Semua

sampel perbankan konvensional mengalami penurunan atas rasio ini, kecuali pada

Bank Artha Graha Internasional yang menunjukkan peningkatan. Akan tetapi

peningkatan CAR Bank Artha Graha Internasional ini kurang signifikan untuk

meng-cover penurunan CAR perbankan lainnya, sehingga kinerja perbankan

konvensional secara umum turun dari sisi pemenuhan modal.

2. Aspek Kualitas Aktiva

 Untuk menilai aspek ini, dapat digunakan Non Performing Loan (NPL).

Rasio ini berbanding terbalik dengan kinerja perbankan, yang berarti bahwa

semakin kecil nilai NPL-nya maka semakin baik kinerjanya.

 NPL perbankan konvensional naik sebesar 0,61% selama tahun 2007-2008

(tabel 4.2). Hal ini berarti terjadi penurunan kinerja dari sisi kualitas aktiva.

Peningkatan NPL dialami semua sampel perbankan konvensional kecuali Bank

Artha Graha Internasional. Penurunan yang terjadi pada bank tersebut tidak

signifikan sehingga tidak mampu meng-cover peningkatan NPL pada bank-bank

lainnya.



3. Aspek Rentabilitas

 Dalam penelitian ini digunakan ROA, ROE, dan BOPO untuk mengukur

aspek rentabilitas suatu bank. Tidak seperti ROA dan ROE yang berbanding lurus,

BOPO justru berbanding terbalik dengan kinerja perbankan.

 Pada tabel 4.2, terlihat bahwa ROA perbankan konvensional selama tahun

2007-2008 mengalami kenaikan sebesar 0,46%, ROE naik sebesar 1,95%,

sedangkan BOPO mengalami penurunan kinerja sebesar 0,85%.

4. Aspek Likuiditas

 Yang paling umum digunakan untuk menilai aspek likuiditas adalah Loan

to Deposit Ratio (LDR). Sama halnya dengan NPL dan BOPO, rasio ini juga

berbanding terbalik dengan kinerja perbankan, yang berarti bahwa semakin kecil

nilai LDR-nya maka semakin baik kinerjanya.

 Pada tabel 4.2 terlihat bahwa selama tahun 2007-2008 terjadi peningkatan

LDR sebesar 11,08%. Hal ini berarti kinerja perbankan konvensional mengalami

penurunan dari sisi likuiditas. Peningkatan LDR perbankan konvensional secara

umum disebabkan karena peningkatan LDR Bank Artha Graha Internasional dan

Bank Mizuho Indonesia. Sedangkan sampel yang lain, yaitu Bank UOB Indonesia

dan Deutsche Bank menunjukkan penurunan LDR tetapi tidak signifikan sehingga

kurang mampu untuk meng-cover peningkatan LDR Bank Artha Graha

Internasional dan Bank Mizuho Indonesia.



4.4 Perbandingan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Sebelum dan Selama Krisis Global

Tabel 4.3
Perbandingan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Sebelum dan Selama Krisis Global

konvensional syariah selisihAspek Rasio Keuangan
2008 2007 2008 2007 konvensional syariah

Kinerja

Permodalan (Capital) Capital Adequacy Ratio (CAR) 26.80% 31.95% 12.08% 11.62% -5.15% 0.45% perbankan syariah lebih resisten
Kualitas Aktiva (Asset) Non Performing Loan/Financing (NPL/NPF) 3.00% 2.39% 7.44% 6.50% 0.61% 0.95% perbankan konvensional lebih resisten

Return On Asset (ROA) 3.24% 2.79% 2.25% 1.87% 0.46% 0.38% perbankan konvensional lebih resisten

Return On Equity (ROE) 13.40% 11.45% 23.34% 17.91% 1.95% 5.43% perbankan syariah lebih resistenRentabilitas (Earnings)

BOPO 71.96% 71.10% 82.83% 85.72% 0.85% -2.89% perbankan syariah lebih resisten
Likuiditas (Liquidity) Loan to Deposit Ratio (LDR) 113.82% 102.74% 43.63% 43.52% 11.08% 0.11% perbankan syariah lebih resisten

Sumber: data yang diolah



1. Aspek Permodalan

Berdasarkan tabel 4.3, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan

konvensional selama tahun 2008 masih cukup tinggi meskipun menurun dari

31,95% di akhir tahun 2007 menjadi 26,80% diakhir tahun 2008. Hal sebaliknya

terjadi pada perbankan syariah yang mengalami kenaikan sebesar 0,45%, yaitu

dari 11,62% di akhir tahun 2007 menjadi 12,08% di akhir tahun 2008.

 Sebenarnya CAR perbankan konvensional di tahun 2008 lebih tinggi bila

dibandingkan dengan CAR perbankan syariah di tahun yang sama. Akan tetapi

karena perbankan syariah mengalami peningkatan rasio selama periode 2007-

2008 dan perbankan konvensional mengalami penurunan, sedangkan CAR

berbanding lurus dengan kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi

permodalan, perbankan syariah lebih baik kinerjanya dan ia lebih resisten

terhadap krisis global dibandingkan dengan perbankan konvensional.

2. Aspek Kualitas Aktiva

 Dari sisi kualitas, kedua perbankan menunjukkan peningkatan rasio NPL,

dimana untuk perbankan konvensional meningkat dari 2,39% di tahun 2007

menjadi 3,00% di tahun 2008 (tabel 4.3). Sedangkan perbankan syariah

mengalami peningkatan NPL dari 6,50% di tahun 2007 menjadi 7,44% di tahun

2008 (tabel 4.3). Peningkatan NPL mengindikasikan kredit/pembiayaan yang

bermasalah meningkat sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja perbankan syariah

dan perbankan konvensional sama-sama menurun.



 Oleh karena peningkatan NPL perbankan konvensional lebih kecil

daripada perbankan syariah, maka dapat dikatakan bahwa dari sisi kualitas aktiva,

perbankan konvensional lebih resisten terhadap krisis global bila dibandingkan

dengan perbankan syariah.

3. Aspek Rentabilitas

Ada tiga penilaian atas aspek rentabilitas, yaitu:

a. Return On Asset (ROA)

Berdasarkan tabel 4.3, baik perbankan konvensional maupun perbankan

syariah mempunyai nilai selisih positif, masing-masing sebesar 0,46% dan

0,38%. Hal ini menunjukkan kedua perbankan sama-sama mengalami

peningkatan selama periode 2007-2008. Akan tetapi peningkatan yang

dialami oleh perbankan konvensional lebih tinggi, yang mana dapat

diartikan bahwa kinerja perbankan konvensional lebih bagus daripada

perbankan syariah. Oleh karenanya dari sisi ROA, perbankan

konvensional lebih resisten terhadap krisis global bila dibandingkan

dengan perbankan syariah.

b. Return On Equity (ROE)

 Berdasarkan tabel 4.3, baik perbankan konvensional maupun perbankan

syariah mempunyai nilai selisih positif, masing-masing sebesar 1,95% dan

5,43%. Hal ini menunjukkan kedua perbankan sama-sama mengalami

peningkatan selama periode 2007-2008. Akan tetapi peningkatan yang

dialami oleh perbankan syariah lebih tinggi, yang mana dapat diartikan



bahwa kinerja perbankan syariah lebih bagus daripada perbankan

konvensional. Oleh karenanya dari sisi ROE, perbankan syariah lebih

resisten terhadap krisis global bila dibandingkan dengan perbankan

konvensional.

c. BOPO

 Berdasarkan tabel 4.3, BOPO perbankan konvensional naik dari 71,10% di

tahun 2007 menjadi 71,96% di tahun 2008 sehingga ia mempunyai nilai

selisih positif. Sedangkan BOPO perbankan syariah mengalami penurunan

dari 85,72% di tahun 2007 menjadi 82,83% di tahun 2008 sehingga ia

mempunyai nilai selisih negatif. Karena rasio ini berbanding terbalik

dengan kinerja, maka perbankan syariah lebih bagus kinerjanya

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berarti bahwa dari

sisi BOPO, perbankan syariah lebih resisten terhadap krisis global bila

dibandingkan dengan perbankan konvensional.

4. Aspek Likuiditas

 Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan syariah

maupun perbankan konvensional sama-sama mengalami peningkatan, masing-

masing sebesar 0,11% dan 11,08%. Karena LDR berbanding terbalik dengan

kinerja, maka dapat dikatakan bahwa kinerja perbankan syariah dalam hal

likuiditas lebih baik dan berarti juga bahwa ia lebih resisten dalam menghadapi

krisis global bila dibandingkan dengan perbankan konvensional.



4.5 Analisis Resistensi Perbankan secara Keseluruhan

Tabel 4.4
Pembobotan Variabel Penelitian Perbankan Konvensional

konvensionalAspek Rasio Keuangan
2008 skor 2007 skor bobot 2008 2007

Permodalan (Capital) Capital Adequacy Ratio (CAR) 26.80% 100 31.95% 100 0.2 20 20
Kualitas Aktiva

(Asset) Non Performing Loan (NPL) 3.00% 90 2.39% 100 0.2 18 20
Return On Asset (ROA) 3.24% 90 2.79% 90 0.15 13.5 13.5
Return On Equity (ROE) 13.40% 100 11.45% 90 0.15 15 13.5

Rentabilitas
(Earnings)

BOPO 71.96% 90 71.10% 90 0.15 13.5 13.5
Likuiditas (Liquidity) Loan to Deposit Ratio (LDR) 113.82% 90 102.74% 100 0.15 13.5 15

Jumlah 93.5 95.5
Selisih -2

Sumber: data yang diolah

Tabel 4.5
Pembobotan Variabel Penelitian Perbankan Syariah

syariahAspek Rasio Keuangan
2008 skor 2007 skor bobot 2008 2007

Permodalan (Capital) Capital Adequacy Ratio (CAR) 12.08% 90 11.62% 80 0.2 18 16
Kualitas Aktiva

(Asset) Non Performing Financing (NPF) 7.44% 80 6.50% 80 0.2 16 16
Return On Asset (ROA) 2.25% 90 1.87% 100 0.15 13.5 15
Return On Equity (ROE) 23.34% 100 17.91% 100 0.15 15 15

Rentabilitas
(Earnings)

BOPO 82.83% 90 85.72% 100 0.15 13.5 15
Likuiditas (Liquidity) Financing to Deposit Ratio (FDR) 43.63% 0 43.52% 0 0.15 0 0

Jumlah 76 77
Selisih -1

Sumber: data yang diolah



Berdasarkan tabel 4.4, kinerja perbankan konvensional di tahun 2007 bernilai 95,5

dan di tahun 2008 sebesar 93,5. Berarti terdapat penurunan kinerja sebesar -2.

Untuk perbankan syariah, kinerja di tahun 2007 adalah 77 dan di tahun 2008

bernilai 76. Selisih yang terjadi adalah sebesar -1 (tabel 4.5). Karena penurunan

kinerja perbankan konvensional lebih besar daripada perbankan syariah, maka

dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan perbankan syariah lebih resisten dalam

menghadapi krisis global dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini

berarti H0 diterima.

4.6 Diskusi Hasil

Tabel 4.6
Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah dan

Perbankan Konvensional
konvensional pertumbuhan syariah pertumbuhan

2008 2007  (%) 2008 2007 (%)

Rata-rata kredit  yg
diberikan 9711953 7138972,25 0,360413328 5281397,5 4251305,5 0,242300159
Rata-rata Dana Pihak
Ketiga 9203194,5 7493848,25 0,228099928 12441439,5 9898653 0,256882073
Sumber: data yang diolah

 Berdasarkan tabel 4.3, LDR merupakan rasio dari perbankan konvensional

yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan rasio-rasio

keuangan lainnya. Peningkatan ini menjadi sebuah warning bagi perbankan

konvensional bahwa ia sedang menghadapi risiko likuiditas, meskipun secara

sistem likuiditas tetap mencukupi. Risiko likuiditas ini tercermin dari peningkatan

ekspansi kredit yang tidak disertai dengan tingginya pertumbuhan Dana Pihak

Ketiga (DPK).



 Seperti yang terlihat pada tabel 4.6, pertumbuhan kredit naik sebesar

36,04% sedangkan DPK yang berhasil dihimpun hanya mengalami kenaikan

sebesar 22,80%. Rendahnya pertumbuhan DPK ini disebabkan oleh menurunnya

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai imbas dari krisis global.

Sebagai akibatnya, perbankan (khususnya perbankan konvensional) mengalami

pengetatan likuiditas.

 Hal yang sebaliknya terjadi pada perbankan syariah dimana pertumbuhan

kreditnya naik sebesar 24,23% dan DPK yang dihimpun naik sebesar 25,68%.

Karena laju pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang hampir selaras, maka risiko

likuiditas yang dihadapi perbankan syariah lebih kecil dibandingkan dengan

perbankan konvensional.

 Dari sisi penghimpunan DPK, perbankan syariah lebih unggul

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini bukti bahwa perbankan syariah

semakin dipercaya masyarakat untuk mengelola dananya. Terlebih dengan adanya

krisis global yang menyudutkan perbankan konvensional, maka masyarakat

berbondong-bondong untuk mengalihkan dananya ke perbankan syariah. Akan

tetapi yang perlu digarisbawahi disini adalah fungsi intermediasi perbankan

syariah masih belum optimal. Hal itu tercermin melalui tingkat pembiayaan yang

masih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

 Ketatnya likuiditas yang dihadapi oleh perbankan konvensional sebagai

imbas krisis global membuat beban pendanaannya tinggi. Sehingga BOPO

perbankan konvensional mengalami kenaikan dan ini mencerminkan kalau

mereka semakin kurang efisien dimana beban operasional menggerus pendapatan



operasionalnya. Lain halnya dengan perbankan syariah yang risiko likuiditasnya

lebih kecil, dimana beban pendanaannya masih rendah sehingga rasio BOPO

menurun.

 Aspek penting lain dalam melihat kinerja perbankan adalah dengan

melihat permodalan dari bank itu sendiri. Hal ini salah satunya dapat dilihat

dengan menggunakan rasio CAR atau kecukupan modal minimum. Berdasarkan

tabel 4.3, CAR perbankan konvensional menurun namun permodalan bank saat ini

relatif kuat karena masih di atas ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal 8%.

Penurunan CAR ini terjadi salah satunya dikarenakan lambatnya penambahan

modal di perbankan karena kenaikan laba yang tidak sebesar kenaikan ekspansi di

sisi aset. Hal tersebut disebabkan karena banyak bank yang saat ini mulai

meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kredit

macet sebagai imbas dari krisis global.

 Dari aspek kualitas aktiva, perbankan konvensional lebih resisten terhadap

krisis global dibandingkan dengan perbankan syariah. Hal ini tercermin dari rasio

Non Performing Financing (NPF) yang naik sebesar 0,94% (tabel 4.3) sedangkan

perbankan konvensional yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0, 61%. Atas

peningkatan kolektibilitas pembiayaan yang bermasalah ini, Mulya Siregar

(www.vibiznews.com, tanggal 15 Juli 2008) memaparkan penyebab-penyebabnya

adalah sebagai berikut:

1. perbankan syariah tengah mencoba sejumlah sektor pembiayaan baru.

Sektor baru tersebut dikenal sebagai sektor korporasi, diantaranya

mencakup pembiayaan manufaktur, infrastruktur dan properti.

http://www.vibiznews.com


2. sebelumnya perbankan syariah hanya melaksanakan pembiayaan non

korporasi. Pola pengembangan bisnis model lama kurang optimal dalam

perkembangan industri perbankan syariah. Oleh karena itu perbankan

syariah masih belajar dan ini yang membuat NPF meningkat.

3. di sisi akad, perbankan syariah tengah meningkatkan pembiayaan dengan

akad non murabahah (non jual beli), seperti mudharabah atau bagi hasil.

 Pendapat lainnya datang dari Ketua Umum Asosiasi Perbankan Syariah

Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung yang menyatakan faktor yang

menyebabkan kenaikan NPF perbankan syariah adalah:

1. lonjakan laju inflasi dikarenakan tekanan kenaikan harga minyak mentah

serta komoditas pangan dunia yang menyebabkan debt repayment dari

para debitur menjadi lebih rendah.

2. kenaikan BI rate berpengaruh secara tidak langsung pada peningkatan

NPF karena tidak menutup kemungkinan para debitur memiliki hutang

pada bank konvensional.

 Sedangkan ROA perbankan syariah menurun karena (Ventje Rahardjo,

www.kontan.co.id, 15 Juni 2009): (1) bank syariah mulai melakukan ekspansi

pembiayaan namun keuntungan yang diperoleh belum secepat ekspansi yang

dilakukan, (2) naiknya pembiayaan bermasalah atau non performing financing

(NPF) yang berarti bahwa bank juga lebih besar dalam melakukan pencadangan

terhadap pembiayaan yang bermasalah ini

 Lantas apa faktor yang menyebabkan perbankan syariah berkinerja lebih

baik dan membuatnya lebih tahan terhadap serangan krisis global?. Faktor-faktor

http://www.kontan.co.id,


tersebut antara lain adalah permintaan domestik yang cukup tinggi, integrasi

perbankan syariah dengan sistem keuangan global yang masih rendah, dan tingkat

kecanggihan transaksi yang belum tinggi. Faktor-faktor inilah yang oleh

perbankan konvensional justru menjadi pintu gerbang bank-bank itu terkena

imbas krisis global, terutama faktor integritas bank-bank konvensional dengan

keuangan dunia yang telah menggurita.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka dapat

disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Untuk Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Equity (ROE), BOPO,

dan Loan to Deposit Ratio (LDR), menunjukkan bahwa perbankan syariah

lebih resisten dibandingkan dengan perbankan konvensional.

2. Untuk Non Performing Loan (NPL) dan Return On Asset (ROA),

menunjukkan kalau perbankan konvensional lebih resisten dibandingkan

dengan perbankan syariah.

3. Bila dilihat dari rasio secara keseluruhan (melalui skor dan pembobotan

terhadap rasio keuangan CAEL), maka perbankan syariah lebih resisten

dibandingkan dengan perbankan konvensional.

5.2 Keterbatasan

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Periode pengambilan sampel yang hanya 2 (dua) tahun dirasa kurang

mencukupi untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Aspek lain menurut Bank Indonesia yaitu aspek manajemen belum

dipergunakan, sehingga seluruh aspek yang bersumber pada Bank

Indonesia belum lengkap.



3. Ada laporan keuangan bank yang belum di-publish oleh Bank Indonesia,

terutama tahun 2008, sehingga menyulitkan peneliti dalam hal

pengambilan sampel.

5. 3 Rekomendasi

1. penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode sampel lebih dari

2 (dua) tahun sehingga hasil penelitiannya lebih reliable.

2. penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan aspek penilaian menurut

Bank Indonesia secara lengkap sehingga asersinya lebih menyeluruh.
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